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RESUMO: 

 

Essa tese ilumina as relações entre tradição, ensaio e história na obra de Alejo 
Carpentier, entre 1928 e 1980, com o intuito de compreender seu caminho para o antigo. 
O estudo recoloca a discussão sobre a proposta estética de escritores e movimentos de 
vanguarda europeus e latino-americanos. Minha principal consideração é de que a visão 
negativa de Carpentier acerca das vanguardas foi produto de uma estratégia de sagração 
de seu nome como intelectual e da separação de sua obra dos bens culturais da 
modernidade, como o rádio. Duas faces de uma mesma moeda colocou no esquecimento 
uma obra fundamentalmente vinculada à legitimidade moderna, especialmente por uma 
experiência do tempo vinculada ao presente e a constituição de uma rede intelectual 
latino-americana da qual Carpentier era partícipe. Por meio da análise de sua obra e do 
contexto europeu e latino-americano, este estudo realça que o conceito de formação é 
apropriado pelo autor para valorizar uma trajetória intelectual coesa que rejeitou os 
padrões de percepção e representação legados pelo surrealismo. Ao mesmo tempo, as 
múltiplas formas de leitura da tradição clássica – inclusive utilizando os mitos de Sísifo 
e Adão – valorizam o lugar autêntico de sua escrita, porém não deixam de ressaltar a 
presença da artificialidade do surrealismo.   
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ABSTRACT 

 

The issue of this thesis is the relation amid tradition, political culture and history 
in the work of Alejo Carpentier (1928-1980) to understand his way to ancient. This 
proposal reassesses the dialogue between the aesthetic avant-garde European writers 
and Latin American manifestations. My main assertation is that Carpentier’s negative 
appraisals by the avant-garde were the product of Rite of his name as intellectual and 
the distance of his work on the belongings of modernity, like a radio. Two faces on the 
same coin have been left behind a work linked to the modernity mainly connected to the 
present and the constitution of an intellectual latin-american web. By the annalisys of 
the work and the European and latin-american context, this work underlines that the 
concept of formation emphatizes an intellectual path that was opposed to the patterns of 
perception and representation legacy by the surrealism. Meanwhile, the different forms 
of lecture of classical tradition – with the myths of Sisifo and Adam – who praised the 
authentic writing on its own, although it maintains the artificiality of surrealism.  
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RESUMÉ:  

 

Le But de ce thèse est analyser les rapports entre tradition, culture politique et 
histoire dans l’œuvre de Alejo Carpentier, entre les années 1928 et 1980, en visant la 
compréhension de son chemin jusqu’à ancienneté. Le résultat remet la discussion sur le 
propos esthétique des écrivains et les mouvements des avant-gardes européennes et 
latino-américains. Ma principale considération est que la vision négative de Carpentier 
sur les avant-gardes, il a été produit d’une stratégie de consécration de son nom comme 
intellectuel et de séparation de son oeuvre des biens culturels du modernité, comme la 
radio. Deux faces d’une même monnaie, ont mis dans l’oubli un œuvre 
fondamentalement lié à légitimité moderne, spécialement pour une expérience du temps 
lié au présent et à la constituition d’un réseau intellectuel latino-americain auquel 
Carpentier participait. À travers analyse de son œuvre et du contexte européen et latino-
américain, cet étude signale que le concept  de formation est approprié par l‘auteur pour 
valoriser une trajectoire intellectuelle cohésive qui a rejeté les règles de perception et 
représentation du surréalisme. En même temps, les plusieurs formes de lecture de la 
tradition classique – inclus utilisant les mythes de Sísifo et Adam – ils valorisent le lieu 
authentique de son écrite, néanmoins ils ne laissent pas relever la présence  des artifices 
du surréalisme.     
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Overture 

 

O mito de Sísifo foi contado por muitas tradições. Ele, rosto colado ao imenso 

rochedo que empurrava para cima, sentindo em sua face os grãos que caíam, jamais 

poderia suspeitar que, mais uma vez, todo seu esforço seria em vão. Novamente, ao 

atingir o cume do outeiro, após o auxílio vigoroso dos pés e das mãos, observaria o rolar 

da gigantesca pedra que havia sido amaldiçoado a erguer diariamente. Ele colocou em 

xeque os deuses. Acreditou que permaneceria impune após trair um segredo. Tapeou a 

morte e retornou ao mundo dos vivos; confiou demais em sua esperteza e, inebriado 

com a alegria da vida retomada, optou por não retornar ao mundo dos mortos – ingênuo, 

investiu demais em superar sua condição humana. Agora, com a pedra mais uma vez 

rolando ladeira abaixo, seu rosto, tomado de tormenta e incompreensão pelo que vê, é a 

imagem de uma pergunta que não encontrou resposta. Cabe-lhe descer mais uma vez, 

empunhar sua rocha, e subir com a resignação que mistura força e incompreensão. 

Vergado sob o peso do seu rochedo, já traz consigo o enigma de sua ação. Talvez tenha 

obtido o pior dos castigos: permanecer acreditando que algum dia encontraria o término 

de sua tarefa.   

 O fim, aqui, serve de início. Prólogo de associações, alegorias e diálogos que 

perderiam interesse caso não tivessem sido utilizados pelo autor que se enfatiza: Alejo 

Carpentier. De forma direta, pela utilização do mito; de forma indireta, pelo modo 

alegórico como o mito expressa uma leitura da condição humana. Este pode ser 

entendido como o mote de uma obra que permeada por vezes do uso visceral do 

presente, por outras do uso apaixonado pelo passado, busca dialogar com os principais 

dilemas daquilo que se vivia e se concebia como moderno. Esse será o ângulo de 

abordagem da obra, o que privilegia questões inerentes ao campo disciplinar da história, 

especialmente aquelas que se referem às múltiplas formas de experimentar o tempo, à 

inquirição da América (Latina?) e ao modo como optou por lapidar certa imagem 

pública. 

 Todas estas linhas de força, entretanto, estão unidas em um mesmo feixe que 

paira como uma questão orientadora: a legitimidade do homem moderno. Esse ensaio 

ilumina a unidade entre trajetória intelectual e obra, nos escritos de Alejo Carpentier, ao 

tomar como fundamento seu lento caminho para o antigo, não como resposta hostil ao 
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moderno, nem pouco comprometida ao tema das Américas, mas como outra faceta de 

uma mesma inquirição, que engloba indagações sobre a tradição e a escrita histórica, e 

que tem como estímulo a intenção de confeccionar uma imagem de si como um 

intelectual engajado politicamente, com valores que remetem à tradição clássica e que 

valorizam a vida ativa. Acredita-se, assim, que a pouca ênfase dada aos anos franceses 

pela fortuna crítica de Carpentier representa uma leitura que acreditou, excessivamente, 

no enquadramento de memória proposto pelo próprio autor, em seus textos biográficos e 

epistolografia, e que deixa de enfatizar a sua obra como permeada por indagações 

acerca do que é a modernidade e deixam de entender seu vínculo com a tradição como 

um saber prático da escrita.    

 Entende-se, dessa maneira, que a forma como o nome Alejo Carpentier se dispõe 

a dizer alguma coisa é a pista inicial para um questionamento da relação entre escrita, 

leitura e obra. Seu nome próprio, hoje sabidamente falso, sugere um dilema assente em 

toda a discussão sobre assinatura: a situação paradoxal da sobrevivência do autor 

quando sua morte perante o escrito foi consentida. Iluminar a assinatura como uma 

operação sígnica de um ausente presente no caso Alejo Carpentier (ou deveria chamá-lo 

Alexis Carpentier?) é o primeiro instante de uma indagação que se avoluma. Situado 

entre duas assinaturas possíveis, Alejo ou Alexis, Carpentier sugere um tema para sua 

obra: a autobiografia. Ele nunca escreveu uma, o que se poderia esperar de um autor tão 

consagrado; entretanto, fez com que seus personagens tivessem dúvidas existenciais 

acerca de locais de origem e filiações a determinadas nacionalidades, como o 

personagem Colombo de El arpa y la sombra. Ao mesmo tempo, fez questão de investir 

em uma automodelagem vocacionada para a reafirmação constante de seu compromisso 

político, sem a necessária diminuição do experimentalismo artístico.  

 Aqui, não obstante, uma percepção merece vagar. O problema biográfico 

interessa, a princípio, na obra de Carpentier justamente pela tentativa do enlace do nome 

pelo autor. Mas a derivação do problema parece ainda ser mais rica: seu desenlace não 

se dá no encontro de alguma verdade que proponha adjetivações ao nome. Esse ato seria 

buscar uma identidade anterior ao ato da escrita e aos abrigos de seus efeitos. 

Simultaneamente, compreender suas Obras Completas como totalidade unificada, da 

forma que deseja Araceli García Carranza (CARRANZA, 1986), ou enquanto uma obra 

a ser completada por documentos não encontrados, como aponta Anke Birkenmaier 

(BIRKENMAIER, 2006), seria também uma tentativa vã. O desfecho se encontra pela 
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ausência da escrita biográfica e pelo desejo de entendê-lo como um personagem de si 

mesmo, o que proporcionou uma disponibilidade para o seu nome por meio do 

reconhecimento de que a composição do nome funda-se em uma proposta que lhe 

permite reconfigurar-se para buscar sentidos múltiplos para a sua obra pela abertura ao 

leitor. Sugerir que a língua unifica a sua obra, como quer González Echevarría, é ainda 

propor que o autor seja o portador de um lugar (GONZÁLEZ ECHEVARRÍA, 2010). 

Propõe-se nesse estudo que o leitor deve ler Carpentier desfazendo seus passos e, dessa 

forma, estar afora de seus impulsos pelo controle da fortuna crítica.   

 A incompletude das Obras Completas, desse modo, é a sua riqueza. O estar 

incompleto sugere a disponibilidade do nome como um problema dentro dos textos que 

aspiram à obra unificada. Quando se argumenta que a fortuna crítica solapou seus 

escritos associados a questionamentos sobre a modernidade, entende-se que se procura 

fugir da imediatez do conceito de América Latina como orientação para sua pena. O 

gesto contíguo ao controle do que deveria ser dito reside no prólogo a El reino de este 

mundo: a crítica ao surrealismo e a busca por formular uma estética latino-americana 

que não contivesse nenhuma herança do passado francês. Esse é o ponto arquimediano 

de uma tese que se propõe articular a questão da escrita com uma leitura da obra de um 

autor tão consagrado quanto Alejo Carpentier – seu ponto de mutação é considerado 

aqui como a primeira pista retórica para a indagação da obra. O problema do autor, ao 

estar no interior da obra, camuflou outros temas como indagações acerca da escrita 

ensaística, do diálogo crítico com a tradição, do aprimoramento do homem no mundo e 

do ceticismo.  

Seus textos podem assim estar vinculados aos paradoxos da escrita de uma 

tradição: rascunhar o fio e equilibrar o fardo de tempos pretéritos. O vigoroso 

investimento no presente, em época de crise, a valia do passado para seus romances, em 

tempos de discussão política acirrada. Expressas em seus textos, são questões 

entrelaçadas em uma mesma pergunta acerca das múltiplas acepções do moderno. 

Todos estes possíveis percursos de inquirição convergem para uma única interpretação 

que enfatiza o ganho gradual, por parte de Carpentier, de valores éticos, morais e 

estéticos, que o associam à modelagem antiga de sua postura moderna. Portanto, nele a 

sedução pelo passado não foi uma alternativa para escapar da esfera das contingências 

ou a imersão em uma nostalgia daqueles que fogem do seu tempo. Carpentier, ao 

inquirir mitos, ao reler clássicos, molda para si o lugar de um pensador moderno, 
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justamente por atualizar o legado do passado e um tema distinto da modernidade: a 

leitura crítica da tradição.  

 Uma indagação que serve de fio condutor entre os anos franceses e o fardo do 

retorno para a América. Esta é uma perspectiva de análise que se aguçou enquanto 

questão na obra do autor, especialmente após seu volver para as Américas, em 1939. No 

caso específico deste estudo, entende-se que há uma diversa maneira de compreender a 

experiência do tempo e a história, tanto na França, em que radicaliza o valor do presente 

para a experiência dos homens, assim como após seu período nas Américas, em que usa 

o passado para dar significação à existência humana. Sua obra, de forma incisiva, 

apresenta um caminho para o antigo como modo de dar novas acepções à tradição 

latino-americana e legitimidade à sua escolha moderna de relacionamento com o 

passado. Dois momentos diversos presentes em uma mesma obra, mas que, de alguma 

forma, pluralizam leituras, como as empreendidas por Carl Schorske que intui, no 

modernismo, a presença de uma cultura a-histórica, em contraposição à cultura do 

século XIX. (SCHORSKE, 2000; BAAN, 1995) Seu retorno para a América Latina, em 

outro viés, representa ampliações de significados, justamente pelas diversas indagações 

acerca da história e de seus caminhos de escrita. Houve um cuidadoso “trabalho com o 

mito” em seus escritos que, se por um lado, expressa um modo de relacionamento com 

passado, por outro, surge como uma dimensão da forma que o moderno se apresenta.1 

Como o sonho, o mito não deve ser avaliado pelo posicionamento entre o Bem e o Mal; 

sua função ética repousa na interpretação do sujeito.  

Esse relacionamento com o passado envolve mitos e períodos históricos 

privilegiados. Carpentier é ator de uma cultura política que, na segunda metade do 

século XX, entendeu a confecção de ensaios que mesclassem história, memória, 

antropologia e literatura como um modo de atingir uma verdade provisória acerca da 

América Latina. Visualizar a destruição da História permite-lhe reativar a dimensão 

figurativa de sua escrita − parte de um mundo que busca solidez ante a velocidade e 

fugacidade do breve século XX. Simultaneamente, o contato com a tradição ocorre por 

meio da tradução – a busca por um enfrentamento, olhos nos olhos, de uma situação 

                                                           
1 Dessa forma, segue-se a argumentação de Hans Blumenberg que concebe a existência do mito como 
uma das facetas da lida com o passado; entretanto, o que sua tese traz de inovadora é a relação tênue de 
que a presença do mito não se contrapõe à existência moderna, ou de crítica da razão, mas a concebe 
como parte da modernidade – sendo que seu questionamento surge, justamente, da crítica ao “absolutismo 
do real”. Sobre este tema Ver: BLUMENBERG, Hans. Work on Mith. Cambridge, Mass: MIT Press, 
1990, especialmente o capítulo 1. 
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periférica em termos de política cultural. Desse modo, a noção de cultura política aqui 

mobilizada não se situa em um sentido prévio que a defina, ou em um conjunto de 

textos que pudesse dar conta de expressar o que ela é. Pelo contrário, sugere-se que ela 

expressa uma escrita, o ensaio, e um modo de atuação que, por vezes, expressou-se 

como pública e, por outras, significou silêncio.  Dúvidas que permearam sua existência, 

como dúvidas que permeam toda vida humana.  

Pode-se compreender que, embora as marcas de seu caminho para a valorização 

de autores modernos e mitos permaneçam em seus textos, houve, após o início da 

década de sessenta, com a sua adesão aos trâmites institucionais da Revolução Cubana, 

outra ênfase em sua escrita. Neste momento, uma das possibilidades de leitura da obra 

de Carpentier ocorre através da articulação entre os conceitos de engajamento e 

experimentalismo artístico: um último momento de sua trajetória intelectual, aquele 

mais conhecido até hoje, em que sua escrita passa a estar a serviço da defesa de uma 

postura política a ser sustentada em toda América Latina. Esse é o momento em que foi 

aprisionada a indeterminação literária de sua obra – sua falácia, sua riqueza. 

Para os rumos deste estudo, a relação entre texto e contexto, na história 

intelectual, não deve ser entendida de forma separada. Justamente o que pondera 

Dominick LaCapra (1985, 33): uma história intelectual que seja essencialmente uma 

história de textos, que, por sua vez, permita uma formulação mais intensa de problemas 

e questões, assim como o intercâmbio entre épocas, dizeres e narrares. Evitam-se as 

oposições entre texto e realidade. (LACAPRA, 1989: 128) e distinções rígidas entre 

matéria e linguagem, afetação e nomeação para que, assim, tenha-se clareza de que ao 

passado somente se pode reportar “através de um artefato que é textual por natureza.” 

(WHITE, 1992: 198) Ressalva importante: este ensaio, todavia, não lida com 

indagações acerca das fronteiras porosas entre o fazer histórico e o fazer literário2; eles 

são ponto de partida para a indagação de como o moderno surge como sensibilidade e à 

indeterminação literária que sua obra sugeriu. Pode-se dizer, inclusive, que o 

investimento em uma noção de América marca a despedida, na obra de Carpentier, de 

categorias como literatura, história e filosofia – especialmente no romance Los Pasos 

Perdidos. A indeterminação é a abertura de possibilidades para a adjetivação do nome e 

                                                           
2 Estes limites serão pouco enfatizados nestas linhas. Trabalho interessante acerca do tema e sua relação 
com o surgimento da ficção policial ver: PINTO FILHO, Júlio Pimentel. A Pista e a Razão. Leituras da 
ficção policial na história. Tese de Livre Docência. Departamento de História, FFLCH-USP, 2010.  
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para a leitura da obra. Ensaio, romance de formação, críticas literárias, não dariam conta 

das categorias de que visa se despir. A escrita, desse modo, não é uma representação do 

social nem ilustra um determinado espírito da época  ̶  ela é.  

Para lidar com este conjunto amplo de preocupações, algumas dúvidas foram 

postas. A primeira estava ligada ao que seria selecionado, o recorte da obra de 

Carpentier. Crônicas, romances, contos, peças de ballet, conferências, cartas, estudos 

sobre música clássica – à primeira vista, tudo parecia interessar. A opção imediata veio 

por uma periodização histórica, que não implica necessariamente um recorte da obra 

fielmente seguido, nem a opção por acompanhá-lo cronologicamente. Tudo partiu de 

uma pergunta, caro leitor: qual a melhor de contar uma vida? Se o nosso lugar de 

humanos tem na errância um porto, creio que narrar uma vida permita-me velejar. Opto, 

sem delongas, por uma inversão que faz com que analisemos a vida de trás para frente. 

Da sacralização do nome para a leitura das obras – a aposta de que o modo como 

significou sua biografia propiciou leituras diversas para uma obra indeterminada. 

A justificativa é simples: a indeterminação escrita da obra foi a sugestão para 

minha própria escrita. Por isso, a periodização histórica que se inicia em 1928 parece 

inteligível (mesmo que o problema do autor comece em 1960); além disso, a etapa final 

do estudo se justifica de modo ainda mais simples: a morte, em 1980. No meio disso 

tudo, da sensação de crise à euforia do mundonovismo, da França para a América, do 

presente para o passado, sua obra experimentou o lento caminho para a consagração, 

que significou, simultaneamente, o lento caminho do escritor para o intelectual. A 

recusa em optar pela utilização da rigidez cronológica e da trajetória intelectual objetiva 

enfatizar as questões teóricas que tenciono aprofundar em cada capítulo. 

A estratégia escolhida foi dividir este estudo em três partes. Optei, então, por 

uma abordagem de sua produção como um todo, sem seguir sua trajetória intelectual, 

alternativa que possibilitou maior clareza nas opções por aproximação e distanciamento 

de uma determinada postura intelectual, ao mesmo tempo em que escolhas em sua obra 

eram lentamente feitas. Tal realce permitiu, inclusive, que a escolha de uma avaliação 

sistemática da busca pela legitimidade moderna pudesse se basear em uma análise mais 

específica dos encaminhamentos tomados em seus romances, como a tensão entre 

antigos e modernos. As três partes se referem aos escritos do próprio Carpentier em 

diálogo com a crítica especializada que os rodeiam e os conformam aos nossos olhos, ao 
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mesmo tempo em que matizam e ampliam, através de estudos contemporâneos 

dedicados a temáticas do modernismo, da vanguarda e da historiografia, aqueles que 

parecem ser os argumentos mais substantivos de sua obra.  

A primeira parte está vocacionada ao estudo das estratégias de sacralização do 

nome Alejo Carpentier, o que implica em um recorte cronológico específico e a análise 

de determinado corpus documental. Os anos após a Revolução Cubana foram 

privilegiados, pois representam o momento de sua trajetória intelectual em que a 

tentativa de notabilizar-se como escritor engajado recebeu maiores investimentos. 

Inclusive, a opção pela leitura de um romance, La Consagración de la primavera, se 

deu a partir do norte possibilitado pelo conceito de formação. Enfatiza-se, além disso, a 

troca epistolar, publicada postmortem, entre Carpentier e seu principal crítico, Roberto 

González Echevarría. Admito, desse modo, que a inversão temporal desse estudo já 

nega, enquanto forma, a noção de trajetória intelectual. 

A segunda parte se dedica a investigar os anos franceses do autor. Dividida em 

dois momentos, ela assinala um mergulho no moderno e narra uma trajetória intelectual 

latino-americana na França, com seus percursos e percalços. Os années folles são aqui 

vistos pelas lentes de um autor que usou o seu deslumbramento como força motriz para 

a escrita, a curiosidade como modo permanente de inquirição de um mundo veloz e 

fugaz. Misturando as categorias da autenticidade e do artificialismo, Carpentier 

conseguiu, em momentos de maestria, voltar-se aos objetos e escrever sobre as 

inovações e apreensões dos anos loucos. Do cinema ao rádio, da música ao ballet, do 

teatro às salas de exposição, tudo parecia estar montado para ser visto ao mesmo tempo, 

agora. Em uma Europa que acordava do pesadelo da grande Guerra, a perda das fidúcias 

erigidas pelo século XIX levava ao convulsionado mundo da década de vinte e à repulsa 

pela História. E diante da velocidade assombrosa, a experiência do tempo dava valor em 

desmedida ao volátil presente em sua busca por inquirir o que fosse autêntico, o que 

fosse artificial. Ainda neste segundo capítulo destaca-se o início de uma amizade que 

significou a busca por um círculo social e por uma inspiração: Heitor Villa-Lobos.  

Já no terceiro capítulo, enfatiza-se outro instante de sua trajetória intelectual: o 

contato com o surrealismo e suas propostas, aqui, em prol da indagação dos temas que 

influenciam a sua escrita. Ao mesmo tempo, este é o momento em que outra trajetória 

latino-americana é destacada, a aproximação com Miguel Ángel Asturias. O capítulo 
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finaliza com a análise dos vínculos de Carpentier com a indústria do rádio – suas 

insídias e estratégias para produzir uma arte nueva. A conciliação com a cultura de 

massas ocorreu simultaneamente à sua averiguação das múltiplas formas de 

compreender o passado e seu interesse por investigar o que é a tradição latino-

americana. Homem de muitas amizades, neste capítulo mais uma ganha ênfase: Robert 

Desnos. Ele tornou-se por vezes suporte material, em outras, diálogo intelectual e, 

ainda, ombro amigo. A ruptura com o surrealismo veio por conta dele, o 

deslumbramento com o rádio também.  

O rascunho da Segunda Guerra mundial no horizonte muda as ênfases do autor, 

fazendo-o abandonar a presentificação de sua experiência pelo deslocamento para o 

passado: este é o tema da terceira parte deste estudo. Em um primeiro instante analisam-

se as novas intuições de sua escrita após o retorno para a América Latina. O valor do 

passado é associado às suas inquirições acerca da tradição e da contribuição específica 

que a América pode dar a este mundo que busca novamente um rosto, após o desastre 

de mais uma guerra mundial. Uma pergunta que passa a rondar seus escritos, ou que, 

pelo menos, ele ofereceu como possibilidade de diálogo com o leitor: O que é o 

homem? A leitura de seus romances receberá maior destaque, neste momento, 

justamente por percebermos que ali se coloca de modo perceptível a indagação acerca 

do valor dos antigos para a época moderna; um lugar de onde, também, surge esta 

pergunta. Em outro instante, já no quinto capítulo deste escrito, propõe-se o meu modo 

ensaístico de lidar com a obra Carpentier. Surge daí uma nova escrita, informada por 

referências diversas, mas que entende a relação íntima entre Belle lettres e política. 

Simultaneamente, entende-se que os principais frutos desta ação foram sendo gestados 

por meio da leitura da tradição escrita francesa. Em suas conferências, Carpentier 

valorizava alguns autores de sotaque francês, ao mesmo tempo em que expunha o 

conceito de tradução. Estas indagações caminhavam em direção a um novo rumo. Os 

últimos atos desta escrita tencionam analisar o conceito de barroco em diálogo com a 

fortuna crítica que analisou e moldou a obra do autor, ao passo que significam o meu 

próprio ensaio de aproximação com o conceito na obra e a obra que tentou responder ao 

conceito  − o meu ensaio do ensaio na obra. A fuga das leituras que Carpentier optou 

por suprimir.  

Essa supressão não funcionou. Muito ainda poderia ser dito, mas acredita-se que 

este percurso de análise possa sugerir uma visada particular sobre a obra. Se esta é a 
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disposição dos capítulos, um comentário ainda merece ser feito acerca do texto. Entre as 

seleções que tive de fazer do corpus documental, também fiz uma em particular: minha 

escrita seguiu os meandros da melhor adequação à obra que tinha em mãos. As quebras 

da linguagem representaram escolhas e intentos. Espero ter cumprido a função do 

crítico. Ao mesmo tempo, qualquer discussão temática que possua referência à 

Revolução Cubana desperta debates acalorados acerca do que pode ou não ser dito. 

Carpentier é parte de tudo isso. Seu trânsito intelectual, seu pertencimento pendular à 

Revolução Cubana e sua busca por inserir-se em uma tradição cultural ocidental 

ampliaram os dilemas acerca de sua obra. Carpentier é rico por isso. Uma harmonia 

permeada de ruídos provenientes das dispersas escolhas que fez em vida. Espero que o 

leitor utilize esta riqueza como sugestão para o desenvolvimento destas linhas.  
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PARTE I  

Os nomes do nome: assinatura e esquecimento. 

A composição do nome do autor e da importância de sua existência para a 

tradição escrita ou uma determinada fortuna crítica não é feita somente de livros, 

entrevistas e textos. Ela também é feita, muitas das vezes, de pequenas histórias, 

fundamentais para que seja bem sucedida a composição de uma determinada feição 

identitária no restrito mundo intelectual. Estas pequenas anedotas e considerações, que 

geralmente carregam a discernível presença da oralidade, são fundamentais para o 

processo de singularização do autor dentro de seu círculo de pertencimento, ao mesmo 

tempo em que propiciam o estabelecimento de uma herança que passa a ser agregada ao 

seu nome. Despertam certa curiosidade. Abrigam intenções que os biógrafos desejam 

afirmar ou inferir em suas análises, mesmo que de forma não tão explícita, o que as 

converte em elementos da construção memorialística do personagem.  

 Dentre uma ampla gama de histórias que se referem a Carpentier, uma se 

destaca. Ela narra o momento em que, pela primeira vez, Gabriel Garcia Márquez teve 

contato com a obra do autor cubano. Diz a história que, ao ler o livro El siglo de las 

luces (ou Los Pasos Perdidos, dependendo de quem conte a história) ele teria rasgado 

os episódios de Cien años de soledad que havia escrito, até aquele instante.3 Mais do 

que uma simples anedota, o que está em jogo aqui são os princípios fundamentais que 

regem a construção de uma tradição dos homens de letras, aqueles que devem ser lidos e 

lembrados, ou, mais que isso, como alguns conseguem inferir seus predecessores. Ela 

está de acordo com a interpretação de Carpentier, em seu ensaio “América ante la joven 

literatura europea” e abrange, além disso, outra perspectiva relacionada ao modo como 

uma determinada trajetória intelectual passa a ser construída, especialmente pela 

automodelagem do próprio autor. O lapidário de si que envolve memórias e influências 

intelectuais.   

 O primeiro passo desse estudo é analisar a obra de Alejo Carpentier a partir de 

certo incômodo causado pela significação familiar do nome Carpentier. A primeira 

indagação deste estudo é clara: a noção de que uma das formas de entender a 

                                                           
3 É difícil tecer notas acerca da precedência da pequena história. Porém, gostaria de citar um nome: 
JOSEF, Bella. “Carpentier: ideologia e estética da História”. In: Dossiê Alejo Carpentier. Disponível em: 
www.alianzabolivariana.org/pdf/carpentier_ideologia_estetica.pdf. Acesso em: 20/12/2011. 
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singularidade da obra de Carpentier se dá pelo modo como ele, no papel de autor, 

ofertou um determinado modo de leitura de sua obra. Em ensaio famoso, Foucault 

defendeu que o nome do autor não funciona exatamente como outros, visto que as 

oscilações referentes à descrição e designação são mais perturbadoras do que em 

qualquer nome próprio. O autor francês faz referência direta ao modo como qualquer 

nome próprio está pouco sujeito a algumas alterações, como aquelas que se situam em 

mudanças de descrição de seu corpo físico, e que, ainda assim, expressam a mesma 

pessoa; ou aquelas a que estão submetidos os grandes autores, que estão expostos às 

alterações de sua obra. (FOUCAULT, 1992) A ruptura que instaura certo tipo de 

discurso pode ser concebida como a mais destacável singularidade do nome do autor, e 

não seu registro civil. O autor, que não é mais do que um texto, deve ser inquirido 

através de procedimento particular que não o dissocie da percepção das referências 

discursivas que constituíram uma época histórica.  

 A produção do presente estudo vincula-se a esta proposta a partir do momento 

em que coloca em foco analítico a “operação” proposta por Carpentier para controlar o 

destino das leituras de sua obra, ao mesmo tempo em que criou para seu nome vínculos 

específicos que o associam, quase que imediatamente, ao passado das Américas e a uma 

tradição letrada, que tencionava inquirir e, por que não, construir. Assim, a tônica geral 

– e proposta inicial - do trabalho é compreender as tramas da memória que enredaram o 

autor em seu lugar de intelectual latino-americano e porta voz literário da Revolução 

Cubana. A maioria dos estudiosos que lidam com o tema Carpentier considera, formal 

ou informalmente, que se deva levar muito em conta a dimensão pessoal e o percurso 

intelectual que o autor fez durante a vida. Carpentier é privilegiado por possuir estórias 

diversificadas acerca de dúvidas do seu local de nascimento4 e múltiplas acusações de 

pertencimento pendular ao governo cubano, inclusive pelo sotaque francês carregado. 

Porém, não há qualquer estudo que lide com a sua construção biográfica, como questão 

teórica, e sua obra enquanto uma resposta a estas inquietudes, o que a torna uma 

justificativa plausível para estas linhas que o leitor tem em mãos. Ao mesmo tempo, 

Carpentier sempre fez questão de controlar com mãos de ferro o destino de seu próprio 

nome; o que gerou um legado para sua fortuna crítica: os vínculos entre Carpentier e a 

                                                           
4 O nascimento de Alejo Carpentier é um dos assuntos mais debatidos de sua biografia. Hoje, sabe-se que 
seu nome de batismo é Alexis Carpentier e que nasceu na Suíça. A descoberta foi de Guillermo Cabrera 
Infante. Ver o artigo de Enrico Mario Santí: “Memoria de la mitomania: Centenario de Alejo Carpentier” 
escrito para a El Nuevo Herald em 26/12/2004.  
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Revolução Cubana são naturalizados, assim como as acusações feitas por grupos de 

seus detratores. A confiança excessiva nos escritos do próprio Carpentier ou, de forma 

diametralmente oposta, as acusações que visavam “desmascarar” as “mentiras” do autor 

(como a de seu nascimento) criaram um modo linear de entender sua obra e sua estada 

no mundo. Desse modo, sua obra e a relação entre obra e trajetória intelectual 

apresentam-se enquanto um sintoma destacável: sua riqueza se situa nos esforços 

sucessivos para o controle de seu nome e dos leitores que se debruçaram sobre ela.  

A fortuna crítica do autor foi diretamente impactada por esse viés de 

compreensão. O biografismo aparece, então, como a mais imediata modalidade de 

crítica estruturada segundo um princípio de atribuição. O grande conjunto de 

conversaciones, biografias, rituais de comemorações, vínculos com efemérides 

nacionais e fotografias fizeram com que sua obra possuísse quase uma existência 

cristalizada que gerou uma relação de confiança – ou da perda dela – entre o autor e 

suas máscaras, o que acaba por valer como metáfora de um princípio de apreensão da 

obra como totalidade unificada. Deduz-se, dessa forma, a existência da obra como 

produto do cálculo e da reflexão, e o efeito mais imediato desta ação é uma autonomia 

limitada que, de modo geral, enfatiza escolhas e determinações feitas pelo próprio autor 

e reificadas, de certa maneira, pelos críticos.  

O efeito nas leituras de Carpentier é sensível. O sintoma mais latente para a obra 

do autor de El reino de este mundo é aquilo que se concebe como anos de “formação”. 

Partindo de uma perspectiva que entende a trajetória intelectual como uma germinação, 

proveniente do conceito de Bildung, (GOETHE, 2006) as análises vinculadas a esta 

proposta estão genericamente sustentadas na filiação entre cultura e personalidade, no 

sentido da personalidade como o resultado de um processo que é exatamente o de 

“cultivo” − a obra como soma e maturação. A implicação mais notória para a obra de 

Carpentier foi a desvalorização de seu período em França. Seu pertencimento aos 

années folles franceses é compreendido como uma etapa necessária para um 

desenvolvimento que passa a encontrar seu rumo em seu retorno à América; e este, 

consequentemente, como uma etapa preparatória para seu ápice, o momento em que se 

tornou representante da Revolução Cubana. Pode-se conceber, inclusive, que esta 

proposição ganha solidez, como enquadramento para o estudo da obra, a partir de uma 

declaração, como a feita por Juan Marinello no momento das comemorações oficiais de 

setenta anos Carpentier, em 1974. (CARPENTIER, 2008:174) Nela, quando Carpentier 



23 
 

foi considerado membro oficial do partido comunista, Marinello afirmou que o melhor 

de sua obra ainda estava por vir, o que implicava desfavorecimento dos textos anteriores 

e, principalmente, de todo o período de seu cosmopolitismo francês. 

Esta é uma tônica geral dos estudos que se debruçaram sobre a sua obra. 

Inclusive os estudos mais recentes continuam compreendendo este período como um 

momento de “aprendizaje de la cultura y de la vida”. 5  Na verdade, este momento de 

espera para um florescimento posterior, como é concebido o período francês, sugere um 

obscurecimento de parte significativa de textos que estavam vinculados a outros tipos 

de experiências nas quais a preocupação com o social ainda não era latente − o que faz 

com que vanguarda artística, em sua obra, signifique uma espécie de juventude senil.6 

Apesar do empenho, os poucos esforços de entendimento de seus escritos no período 

ainda estão vinculados à imagem construída, por Carpentier, de si mesmo e de sua 

trajetória intelectual, o que levou ao desmerecimento de seus anos franceses. 

Ainda neste mesmo diapasão, a temática de sua formação política reitera a 

compreensão de uma trajetória intelectual coesa e linear, conforme afirmou o próprio 

Alejo Carpentier em seu discurso proferido no Primeiro Congresso de Escritores e 

artistas Cubanos, ao dizer que sua escrita carregava, então, na década de sessenta, as 

mesmas preocupações de ordem política, desde a década de 1920. (CARPENTIER, 

1979: 74) O impacto desta análise pessoal sobre as interpretações de sua obra é incisivo, 

como pode ser verificado em alguns trabalhos recentes cuja via de interpretação entende 

a relação entre política e História a partir da noção de continuidade de seus anos em 

Havana. (FAGUNDES, 2008) Essa opção, mais uma vez, alimenta uma relação quase 

esquemática entre a Cuba da década de 1920 e a ampliação da participação do 

intelectual no espaço público, conforme ocorrido durante os anos sessenta e setenta. A 

motivação, além das próprias considerações dos escritores, foi a busca por reavivar um 

tópico do modernismo: o permeamento entre arte/vida, conforme postulado por Peter 

Burger. (BÜRGER, 1993)  

                                                           
5 As produções contemporâneas reiteram esta análise. Basta ler a apresentação do volume das trocas de 
cartas entre Carpentier e sua mãe Lina Vilmont, denominado “Los recuerdos del porvenir” escritos por 
Graziella Pogolotti e Rafael Rodríguez Beltrán. CARPENTIER, Alejo. Cartas a Toutouche. La Habana: 
Editorial Letras Cubanas, 2010.  
6 Os vazios desta fortuna crítica começam a ser sanados por um único estudo que analisa a “oralidad 
mediatizada”. BIRKENMAIER, Anke. Alejo Carpentier y la cultura del surrealismo en América Latina. 
Madrid: Iberoamericana, 2006.  
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A ligação entre as duas pontas da vida é a opção mais notória por um 

“enquadramento de memória” (POLLACK, 1989:3-15; 1992:200) feito pelo autor e 

seus contemporâneos, cuja diminuição da importância de seu período francês implicou a 

reificação de suas preocupações com o regime cubano e, de modo mais amplo, com a 

América. Essa forma de entendimento de sua trajetória intelectual acentuou-se após a 

Revolução Cubana, quando o retorno a Cuba significou, imediatamente, a colaboração 

silenciosa e pacífica com o regime. O vínculo de pertencimento ampliou os interesses 

sobre o passado de um autor consagrado que serviu de influência para os escritores do 

chamado Boom literário latino-americano e para a constituição de uma imagem da 

América Latina. O impacto direto em suas biografias gerou uma “ilusão biográfica” 

(BOURDIEU, 1996:183-191) na qual aspectos de sua vida mereciam tornar-se tema de 

seus escritos, como o seu nascimento ou não em Havana − visto que estudos recentes 

descobriram que seu nascimento oficial ocorreu na Suíça −; ou, em outro tom, a 

praticamente esquecida relação de Carpentier com a pintura e a obra de Wilfredo Lam. 

Ao mesmo tempo, e muito mais grave, deixou escondida uma preocupação central da 

obra: a questão da autoria.  

A primeira aposta deste escrito funda-se na percepção de que Carpentier é um 

personagem privilegiado para o estudo da autoria/biografia. Objetiva-se, dessa forma, 

criticar a leitura substancialista que sugere o texto como produto de uma unificação 

prévia, o autor, e o efeito de sua imediata associação ao tema da política cubana. O 

nome próprio Carpentier e sua adjetivação mais imediata escritor de estilo barroco e 

defensor da política cultura cubana revolucionária são entendidos aqui como um efeito 

de leitura provocados pelo forçoso modo de direcionamento da autoimagem e da escrita 

daquele que se dá a ler. A questão da autoria pode assumir outro sentido pensando-se 

que o termo “Conversaciones” (CHAO, 1985), significa memórias, independentemente 

de seu conteúdo, e designa uma ação produtiva e deformante proposta pelo autor que, 

por meio do seu entrevistador, afirma ter operado uma Viaje a semilla. Embora útil para 

nomear e delimitar um corpus, a autoria não é pressuposto necessário para a legibilidade 

dos textos reunidos sob a rubrica Alejo Carpentier. A legibilidade é produzida pela 

unificação dada pelo autor que criou um destino para as leituras em uma unidade 

imaginária dos discursos que tencionavam orientar sua recepção. O nome Carpentier 

tornou-se efeito de leitura, político, quando geralmente causa, autor. Sua assinatura e a 
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escolha por assinar Alejo Carpentier, nos termos de Derrida, é a sobre-vida de um autor 

na sobre-vinda de leituras múltiplas de outros. (DERRIDA, 1990:15-21) 

A “originalidade” de seus textos – tanto no sentido de “origem”, “autoria”, 

quanto de “novidade estética” – implícito em muitas declarações críticas que entendem 

a autoria como indispensável para qualquer afirmativa válida sobre o corpus, é, sem 

dúvida, trabalho e função da recepção sobre critérios avaliativos próprios. Para 

Carpentier, “novidade estética” significa barroco; “autoria”, escritor político latino-

americano. Seus textos são material e produto de uma intervenção presente que 

sedimentam um efeito particular de sentido que, por meio do critério pragmático de 

leitura, proposto neste trabalho, são dados a ler. Uma outra abordagem cuja 

particularidade é entender as ênfases dadas pelo autor, portador de nome próprio que 

escolhe suas adjetivações − político engajado – e dos efeitos da leitura – estilo − 

praticados por esse nome próprio – barroco, clássico, antigo.  A primeira parte deste 

estudo, então, dedica-se a compreender os rituais que compuseram as adjetivações de 

um nome próprio em um momento particular da vida. Ela não segue estritamente a 

trajetória intelectual por entender seu percurso intelectual, reiterado pela fortuna crítica, 

como enquadramento forçoso sugerido pelo autor do qual se fala.   
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Capítulo I  

 

 A sagração do intelectual: experimentalismo e política cultural cubana. 

 

Visto que os seus dias estão contados, 
contigo está o número dos seus meses; 

tu ao homem puseste limites 
além dos quais não passará. 

 
Livro de Jó 

 
 

Um tema amplamente debatido a partir dos anos sessenta e setenta do século 

XX, não somente em Cuba, mas em toda intelectualidade, principalmente de esquerda 

no mundo, foi o compromisso intelectual e os desdobramentos de sua escolha em suas 

obras. Tendo em Jean Paul Sartre um intelectual símbolo deste período histórico, 

inclusive para Alejo Carpentier, o que estava em jogo era a união entre práxis cultural e 

teoria política, sendo que se evitava o caráter panfletário das obras. Trata-se de ponderar 

acerca da tensão existente nas obras de Alejo Carpentier entre engajamento e 

experimentalismo, que promoviam atitudes sob a tensão entre pertencimento e 

diferença, tendo como horizonte a sua constante preocupação em responder ao novo 

contexto revolucionário. No caso de Carpentier, sem cair nas imposições do realismo 

socialista ou de uma arte explicitamente “panfletária”. Para compreender como ocorria 

o experimentalismo na escrita romanesca, é necessário analisar de modo mais detido 

suas obras enquanto imersas em um momento de intensa efervescência cultural, onde o 

entrelaçamento entre o mundo cultural e o mundo político era constante, o que levava à 

“politização da arte”7.  

Este posicionamento, entretanto, não referencia, apenas, uma postura engajada e 

particular assumida por Alejo Carpentier. Enquanto a Revolução Cubana é fundamental 

por seus impactos diretos na trajetória de vida e na composição das obras do autor, seu 

interesse transcende o objetivo direto devido à necessidade de sustentação da 

Revolução, o impacto que ela gerou em toda a intelectualidade latino-americana e a 

                                                           
7 Walter Benjamin em seu ensaio “a obra de arte na era da reprodutibilidade técnica” apresenta uma 
diferenciação entre comunismo e fascismo através da ênfase, do primeiro, na busca por uma politização 
da arte, enquanto aqueles buscavam uma “estetização da política”. BENJAMIN, Walter. “A obra de arte 
na era da reprodutibilidae técnica”. In: Magia e técnica, arte e política. Obras escolhidas. Trad. Ségio 
Paulo Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 1986, v.1. 
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conformação de políticas culturais sobre o espaço americano. Assim, mesmo que 

filtrado pela percepção individual de Carpentier, aos poucos vão sendo criados 

mecanismos e estruturas formais que passam a estimular específicos direcionamentos 

textuais. A intencionalidade da escrita refere-se, sobretudo, ao modo como este 

engajamento ganha formatação própria em diálogo com a nova época política que a 

Revolução Cubana instaura no continente latino-americano. Sua ocorrência, debaixo 

dos olhos norte-americanos, produziu um momento de esplendor na cultura cubana e 

um caráter magnético capaz de seduzir ou, pelo menos, colocar interrogações em toda 

intelectualidade latina e mundial. Havia certa aura que a Revolução irradiava, 

principalmente até o início dos anos setenta, que a tornava uma questão para os 

discursos políticos daqueles que se debruçaram sobre o espaço latino-americano, e mais 

geral sobre a temática da bipolaridade em tempos de Guerra Fria.  

 Para entender melhor a composição do argumento, insere-se aqui a contribuição 

de Rafael Rojas para os rumos da produção cultural, das polêmicas intelectuais e do 

direcionamento político da experiência cubana, na segunda metade do século XX. Para 

o autor, a politização da sociedade, ocorrida ao longo dos anos 60, vai reduzindo 

gradualmente a autonomia do campo cultural e a pluralidade conceitual existente nos 

debates intelectuais. Os doze primeiros anos da Revolução são anos de efervescência 

cultural, motivados principalmente pelos confrontos entre as noções contrastantes de 

culturas liberais, católicas e marxistas dentro do campo socialista. Elas transitavam 

entre as principais publicações cubanas (como El Caimán Barbudo, Lunes de 

Revolución, Casa de las Américas, entre outras), utilizadas como objeto para o seu 

estudo. Nesse mesmo texto, Rojas comenta acerca da sedução causada pela catarse 

revolucionária em toda a intelectualidade e faz uma afirmação interessante de que o 

momento de encantamento entre o poder e os intelectuais durou pouco mais de dez anos 

– e que normalmente estes se tornam os seus principais críticos. Trata-se de entendê-los 

como filhos de Saturno, sendo devorados por seu pai para que a ameaça de mudança 

não se materialize. (ROJAS, 2007) 

Inserido na discussão acerca dos rumos da política cultural cubana e 

participando ativamente do órgão de divulgação e publicação de livros na ilha, 

Carpentier foi um escritor muito analisado (inclusive de forma controvertida) e teve sua 

própria memória disputada pelos órgãos oficiais da ilha, o que implicou na intenção de 

apagamento de determinados momentos de sua trajetória, nesse momento de fim de 
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vida.8 Alejo Carpentier exerceu a função do intelectual em concordância com regime 

político fidelista, que se agrupava em torno de um espaço de sociabilidade comum com 

outros intelectuais cubanos, debatendo e divulgando propostas políticas e culturais para 

a realidade cubana. Seus escritos, porém, deveriam possuir autonomia frente àquilo que 

seria concebido enquanto peça representativa do regime, o que os fazia serem tecidos na 

tensão entre engajamento e experimentalismo. Ante tudo isto, o autor de Los Pasos 

Perdidos escolheu uma postura intelectual que por muitas vezes gerou a associação com 

o governo cubano e a sua busca por compor obras que buscassem diferenciar-se da 

ortodoxia soviética. As demandas artísticas da revolução estariam, dessa forma, 

vinculadas a um grupo de intelectuais que comungavam com as diretrizes do regime e 

expressavam, em suas reflexões individuais, a busca por autonomia na construção de 

seus escritos.  

Ao mesmo tempo, o passar dos anos fez com que toda a fama conseguida por 

Carpentier expressasse os vínculos estreitos com a tentativa por eternizar o seu nome. A 

década de setenta, permeada pelos lugares que o intelectual deve ocupar no espaço 

público, ao politizar o debate acerca desta sua presença, motivou disputas pela memória 

destes mesmos intelectuais. Este tema será abordado, aqui, através do recurso à troca 

epistolar entre Roberto González Echevarría e Alejo Carpentier. Um caminho que 

enfatiza a escrita de si e a leitura de um romance, La Consagración de la primavera, 

como esforço feito por uma leitura da obra. A força que Carpentier fazia para um 

enquadramento de sua própria memória representou um sintoma de uma época e uma 

tipologia intelectual nos anos sessenta e setenta do século vinte. 

 

    1.1– Intelectual de esquerda, agora.  

Em 1939, Alejo Carpentier, após passar um longo período na França, retornou a 

Havana em busca da construção de um projeto estético singular, centrado na tentativa de 

encontrar uma forma própria de leitura das peculiaridades históricas, políticas e 

culturais da América Latina. Em tempos de cidade luz, o autor manteve contato intenso 

                                                           
8 O escritor, agora convertido em intelectual, se apresenta com opções políticas claras e definidas, o que 
nos permite utilizar os recursos argumentativos da história intelectual. Sirinelli aponta duas acepções para 
o termo intelectual: “uma ampla e sociocultural, englobando os criadores e os ‘mediadores’ culturais; a 
outra mais estreita, baseada na noção de engajamento.” SIRINELLI, Jean François. “Les intellectuels.” 
In: RÉMOND, Rene (org.). Pour une histoire politique. Paris: Editions du Seuil, 1988. 
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com o grupo surrealista, tendo escrito diversas vezes para jornais acerca de temas 

variados, porém inseridos nesta proposta estética. Sobre a aproximação e o afastamento 

do referido grupo, de importância significativa em sua biografia, Carpentier lembra que 

teria sido fácil para ele escrever como um surrealista, mas optou por buscar uma nova 

linguagem; para ele, escrever agora vinha atrelado a uma tarefa “... há uma tarefa que 

tenho que cumprir e esta tarefa é o estudo da América.” (CARPENTIER, 1987 [1975]: 

153) O retorno era o reatar da história de uma busca, mas, ao mesmo tempo, a tentativa 

de pensá-la em outra perspectiva, visando compor um vocabulário próprio, adequado às 

vicissitudes da América Latina. Se este retorno, porém, mobilizou o autor para a 

ampliação de seu interesse pela América, de outro modo, foi fundamental para seu 

maior engajamento por conhecer e atuar na sociedade cubana.  

Esta dupla intenção serve de apontamento para o aparecimento constante do 

vocábulo América Latina em seus escritos e para o trânsito intelectual ocorrido durante 

as décadas de 1940 e 1950, por todo o continente latino-americano. Após chegar a 

Havana em 1939, permaneceu na cidade por apenas seis anos e, motivado por convite 

de amigos, optou por viajar para Caracas para um trabalho vinculado à sua principal 

ocupação no momento, o rádio. O convite veio de Carlos Eduardo Frías, então 

proprietário de várias emissoras de rádio e de uma agência de publicidade, que 

procurava um especialista para ajudá-lo a organizar uma emissora de rádio. Carpentier 

lembraria em uma das suas principais autobiografias, já no fim da vida, este momento 

como a descoberta de um país muito belo, sendo que agora com as condições ideais para 

escrever com tranqüilidade os seus livros. Além disso, o local possibilitou a ele a 

compreensão de que, agora, estava diante de algo novo, mas que há muito tempo 

buscava.9   

Ao escrever já em tempos de fim de vida acerca da sua experiência na Venezula, 

Carpentier passa a projetar em seus escritos uma preocupação com a América Latina. Já 

não há mais referências unicamente às tensões sociais existentes em Cuba, aos dilemas 

políticos existentes em Havana ou às querelas conceituais entre grupos artísticos 

oriundos da Europa. Agora, a preocupação é específica e geral, particular e continental, 

e se anuncia enquanto forma de buscar a unidade na diversidade. A América é uma 

                                                           
9“... esta estância en Venezuela me permitió conocer más a fondo esta América que me apasonaba. 
Venezuela es quizá el único país de América del Sur que apresenta toda clase de paisajes; es una espécie 
de compendio telúrico de America.” CHAO, Ramón. Conversaciones con Alejo Carpentier. Madrid: 
Alianza, 1985, p. 147.  
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entidade maior que se apresenta de forma fragmentada em todo um território que almeja 

encontrar um significado comum. Ao falar, ainda, da Venezuela, pondera o escritor: “... 

mientras que en Venezuela... constitue una especie de enciclopedia de la naturaleza 

americana com todos esos elementos, unos al lado de los otros.” (CHAO, 1985:147) Foi 

a partir desta apreensão da natureza que se iniciou uma proposta de escrita preocupada 

conceitualmente com a América Latina: El reino de este mundo.  

É como se o autor antecipasse uma preocupação, já na década de 1940, que 

passaria a ganhar muita força no horizonte intelectual da América durante os anos 

sessenta e setenta: a América Latina como unidade maior e local de pertencimento para 

ampla gama de intelectuais. De variadas procedências, todos possuíam em comum a 

ratificação da busca por análises políticas de preocupação autêntica com a cultura 

latino-americana. O programa de revistas, opiniões particulares ou debates intelectuais 

acalorados, era criar uma proposta de forma manifesta ou tácita que concentrasse e 

irradiasse inquietude intelectual e cívica. Embora não devesse se omitir com relação aos 

problemas nacionais, deveria enfatizar o tratamento dos dilemas específicos de cada 

nação no bojo da compreensão da totalidade do espaço, tradições e circunstâncias 

comuns a todos os países de “nuestra lengua”.  

A descolonização africana, a guerra do Vietnã, as querelas antirracistas nos 

Estados Unidos e as diversas explosões de rebeldia juvenil criaram um cenário 

sistêmico particular. Fora dele seria praticamente impossível compreender relações 

institucionais, políticas e econômicas, e, como desdobramento delas, a percepção de que 

o mundo estava prestes a mudar e que os intelectuais tinham um papel nesta 

transformação. Eles eram o gérmen da própria energia revolucionária. A junção destas 

intuições serve de ponto de partida para Claudia Gilman, em seu livro La Pluma y el 

fusil, considerar a noção de época como um conceito heurístico adequado para 

compreender os anos que vão do fim da década de cinquenta até meados da década de 

setenta. Um recorte de “cortísima duración”, em que se observa a simultaneidade de 

conjunturas políticas, mandatos intelectuais, expectativas de mudanças na sociedade e 

programas estéticos. Todo o período é atravessado pela mesma problemática: a 

valorização da política e da expectativa revolucionária. (GILMAN, 2003) Uma 

mudança destacável frente aos anos anteriores e que passa a oferecer um novo perfil de 

compreensão da escrita na qual o intelectual segura o timão da agenda cultural de seus 

países. 
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É quase um consenso, ou pelo menos manifestado de modo tácito por muitos, 

que o alvorecer desta época está intimamente ligado a um acontecimento histórico 

definidor: a Revolução Cubana. Seu eclodir significou uma alternativa aos rumos do 

liberalismo postulados pelos Estados Unidos no âmbito político e econômico. Suscitou 

uma dúvida radical acerca das interpretações clássicas sobre o triunfo de uma revolução 

e serviu de disparadora da vontade de politização do intelectual. Foi um evento que 

serviu de referência para a ampliação da luta política de muitos escritores, tanto em 

Cuba quanto em outras partes da América Latina. Imbuídos da tarefa de utilizar em 

arena pública suas palavras, passavam, agora, a receber a alcunha de intelectuais. As 

principais temáticas que se referem à Revolução Cubana podem ser desmembradas em 

três: a primeira delas refere-se ao que pode ser considerado o contexto do processo 

revolucionário; a segunda, o modo como se articulou o âmbito das decisões do processo 

revolucionário com as condições internacionais no período e, a terceira, vincula-se ao 

que muitos pesquisadores se debruçam atualmente: o impacto deste movimento na 

América Latina e sua exemplaridade como movimento transformador do presente e do 

futuro do continente.  

Apesar destes argumentos não serem dissociáveis, a atenção recairá sobre o 

terceiro tema, pois foi aquele que obrigou Carpentier a dialogar, direta ou indiretamente, 

com intelectuais de diversas estirpes e teve impacto na conformação de políticas 

culturais pelo governo cubano. A revolução cubana alterou convicções e colaborou para 

a ideia de que o capitalismo estava débil e começava a enfraquecer-se, o que suscitava a 

possibilidade da sua derrubada, principalmente se fosse considerado que o adversário 

mais imediato estava próximo e materializado nos Estados Unidos. O protagonismo que 

os “jovens barbudos” desempenharam na década de 1960 e 1970 estava ligado 

diretamente à disseminação do modelo foquista que poderia ser considerado muito mais 

o desejo de transformação das sociedades que compunham as diversas nações da região 

do que fruto direto da ação do governo revolucionário cubano. (MENDES, 2009) 

Entretanto, a admiração pela possibilidade de mudança encantou muitos intelectuais da 

segunda metade do século XX, justamente pelo caráter único deste processo 

revolucionário e pelas matrizes ideológicas que o referendaram.  

Simultaneamente, Cuba imprimia sobre a intelectualidade latino-americana um 

poder de atração de caráter único, capaz de seduzir pelo que estava ocorrendo e pelas 

promessas que grassavam em si. A “Roma Antilhana”, expressão cunhada por Tulio 



32 
 

Halpherin Donghi, tornou-se mais do que um polo de atração, quase um lugar de 

peregrinação para parcela de intelectuais que, devido a sua inserção nestes anos de 

debate político intenso, intuiam que a melhor maneira de manifestar a sua politização 

era fazer da intervenção nos assuntos públicos mais do que uma possibilidade, mas uma 

obrigação a ser seguida por todos.10 As ações deveriam possuir um caráter pragmático 

vinculado à transformação social. A noção de que a postura intelectual coerente deveria 

ser aquela compromissada com a política fazia com que, nos anos sessenta e setenta, 

houvesse uma tarefa a ser cumprida pelos escritores intelectuais, a partir da clareza de 

que estavam dentro de um mesmo campo de ação.  

A tarefa intelectual era de caráter estritamente político, o que fazia com que não 

houvesse a distinção entre as categorias de nacionalismo e universalismo. Como afirma 

Claudia Gilman, havia uma “consciência humanista” (GILMAN, 2003:72) que 

ampliava o alcance de suas palavras para além das fronteiras de seus territórios e para 

além dos limites de suas próprias línguas. A doutrina do compromisso e da ampliação 

do alcance da voz do intelectual tinha uma referência: Jean Paul Sartre. Seus livros e 

atitudes serviram de norte para a construção de um lugar estrito para o intelectual no 

âmbito da cultura que lhes concedia um papel protagônico nas discussões alargadas 

ocorridas no espaço público. Seus livros e escritos possuíam um caráter alusivo acerca 

de posturas e discursos a serem encampados por outros intelectuais da mesma estirpe. A 

noção de compromisso, forjada por Sartre, foi aquela que serviu de base conceitual para 

a transformação do escritor em intelectual. Sua influência sobre a intelectualidade de 

esquerda latino-americana tornou-se mais notória a partir de seu apoio explícito à causa 

cubana e pela forma veemente como a difundiu por toda Europa, assim como havia feito 

em seu apoio à causa da libertação das colônias africanas.  

O próprio Sartre fez questão de manifestar seu apoio ao regime cubano. Em 

março de 1960, junto a Simone de Beauvoir, visitou a ilha de Cuba e debateu com os a 

função do intelectual, a convite do jornal Revolución e de seu suplemento semanal 

Lunes de Revolución. O semanário possuía um corpo de colaboradores de formação 

diversa e portadores de experiências anteriores provenientes de outras localidades. Estes 

se uniram com o intuito de torná-la uma “publicação inovadora, polêmica e abertas a 

                                                           
10 A associação entre este termo e a leitura de intelectuais, como aparece no parágrafo, foi feita por 
COSTA, Adriane Vidal. Intelectuais, política e Literatura na América Latina: o debate sobre revolução e 
socialismo em Cortázar, García Marquez e Vargas Llosa (1958-2005). Belo Horizonte: UFMG, Tese de 
doutorado, 2009. 
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múltiplas influências culturais e políticas”. (MISKULIN, 2003) Pablo Neruda, assim 

como Sartre, visitou a ilha e recebeu a edição de um número especial do suplemento que 

privilegiou a divulgação das suas obras e alimentou a discussão sobre a presença da 

produção internacional no semanário e na cultura cubana, assim como o papel do 

intelectual no âmbito da política. Este tema já estava presente em sua obra Que é 

Literatura?, publicada em 1947. O escrito reafirma a importância do engajamento 

intelectual e a necessidade de que a escrita possua uma reverberação política explícita, 

mesmo que negada, a todo custo, a rigidez das propostas contidas no realismo socialista.  

Mais do que a adesão ao regime político cubano, o conceito de Revolução possui 

inserção sobre os modos como foram efetivados os discursos políticos no ambiente 

francês, da segunda metade do século XX. A intelectualidade francesa, referência para 

as discussões políticas latino-americanas, ampliou o conceito de política, a partir do 

momento em que a ética passou a assumir um lugar de centralidade nas discussões e o 

político passou a ser entendido como expressão, por excelência, da vida social. A 

cultura política do engajamento – referência para a formação dos habitus dos grupos de 

esquerda intelectual franceses – possuía valores associados ao vocabulário e culturas da 

Revolução. Ela é um espólio e um horizonte sobre os quais as ações humanas devem se 

movimentar em prol de uma ascensão pela transformação. Um inacabamento que gera 

promessa e permanente inquirição sobre o passado. A referência que se torna mítica: “O 

mito da Revolução inacabada forjou o imaginário político do intelectual de esquerda, 

sobretudo a partir da colocação em prática da doutrina do engajamento.” 

(RODRIGUES, 2002:81) De matriz que remete ao período termidoriano, as mudanças 

políticas abriam espaço para que fossem intuídas possíveis revoluções que associavam a 

elas um vocabulário que referendava um universo de conceitos específicos: missão, 

engajamento, revolução. Conceitos que associavam a prática intelectual aos desejos de 

influir no rumo da história, cultivando a posição dominante de intelectual. 

A esquerda francesa, considerada como modelo de referência, tinha um poder de 

atração sobre a intelectualidade latino-americana, o que impactava, diretamente, sobre o 

modo como era interpretado o passado. Após a Revolução Cubana, o valor do passado 

para Carpentier vem adequado à reverberação do conceito de Revolução, o que faz o 

passado tornar-se um elemento distintivo para a constituição da América Latina, nos 

escritos do autor de El siglo de las luces. O que implica, optando por ser incisivo, em 

um modo de compreensão da experiência do tempo, visto que as constantes disputas 
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pelos sentidos do devir de uma Revolução geram uma falsa pacificação sobre seu 

legado. O que resta é a herança que permanece enclausurando o futuro em seu despojo 

essencialmente pela verdade que visa disseminar; tema recorrente das palestras de 

Carpentier, principalmente quando analisava o presente esperançoso sobre o qual 

acreditava estar assentado.  

 

     1.2 – Uma sagração: a despedida da juventude senil.   

A conformação de políticas culturais por parte do governo cubano iniciou-se nos 

anos 1960, pouco depois do triunfo da Revolução; todavia, ocorreram mudanças 

significativas nos rumos da política cultural cubana e tensões no campo intelectual 

desde que ela eclodiu. Os anos sessenta em Cuba foram anos de intensa atividade 

cultural, em que havia a abertura para o experimentalismo de muitas revistas e o 

surgimento de novos artistas que impunham uma mudança na configuração das práticas 

artísticas da ilha. Esse período foi sucedido por um gradual fechamento cultural fruto da 

eclosão de alguns eventos históricos que redefiniram os rumos da política cultural na 

ilha: a prisão e “confissão” do escritor Heberto Padilla; o Primeiro Congresso Nacional 

de Educação e Cultura, em 1971, e o Primeiro Congresso do Partido Comunista 

Cubano, em 1975.11 

A década de 60 representou anos de encantamento inicial dos intelectuais com a 

Revolução nascente. Essa sedução que o universo da política propiciou em grande 

parcela da intelectualidade latino-americana não se restringiu apenas àqueles que 

estavam geograficamente próximos ao seu local de ocorrência. No caso da Revolução 

cubana, os anos 60 foram sintomáticos deste encantamento promovido com a 

intelectualidade cubana, latino-americana e mundial.12  O enrijecimento gradual ocorreu 

ao longo dos anos 60 paralelamente a proposição de um alinhamento cada vez maior ao 

                                                           
11 A tese de doutorado de Silvia Miskulin pretende tornar menos rígida esta diferenciação. Segundo a 
autora, ao analisar as tensões existentes entre as publicações culturais presentes em El Puente e El caimán 
Barbudo, propõe que o fechamento político e ideológico em relação à cultura, ocorrido de forma 
veemente no Congresso Nacional de Educação e Cultura ocorrido em 1971, apenas acentuou um controle 
político e cultural que já vinha ocorrendo desde os anos sessenta. MISKULIN, Sílvia. Os intelectuais 
cubanos e a política cultural da Revolução (1961-1975). São Paulo: Alameda, 2009.  
12 Para uma lista dos intelectuais que aderiram explicitamente à Revolução ver ROJAS, Rafael. 
“Anatomia do Entusiasmo: Cultura e Revolução em Cuba.”. No caso da esquerda latino-americana as 
mudanças de orientação tornaram seus direcionamentos múltiplos, principalmente a partir de meados dos 
anos 80, e ganharam forma durante os anos 90. CASTAÑEDA, Jorge. A utopia desarmada: intrigas, 
dilemas e promessas da esquerda latino-americana. São Paulo: Companhia das Letras, 1994. 
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lado da URSS ,ao longo da década de 70 - principalmente com a sovietização 

materializada com a entrada de Cuba no Comecon, em 1972, e a realização do PCC, em 

1975. Essas ações resultaram em diretrizes mais rígidas no plano da cultura. O conceito 

de política cultural se expandiu, pois, conforme os estudos de Silvia Miskulin e Mariana 

Villaça permitem interpretar, a noção de política cultural em função do mosaico de 

atores que estão inseridos, somente pode ser entendida no plural, para o caso cubano, 

como redimensionadores da prática política e da vida cultural do país. (MISKULIN, 

2005; VILLAÇA, 2010)  

Alejo Carpentier acompanhou muito da tendência presente na política cultural do 

governo cubano, especialmente em suas considerações acerca dos ganhos da Revolução 

e da conformação de políticas culturais que se seguiram logo após os anos de 1960. 

Além do intenso volume de publicações de romances, Carpentier esteve sempre 

próximo das transformações ocorridas no campo editorial cubano: foi diretor da editora 

estatal Imprenta Nacional que tinha o objetivo de publicar obras de escritores e teóricos 

cubanos e estrangeiros, criando edições que estivessem ao acesso da população e 

tivessem valor reconhecido pelo governo revolucionário. Nesta editora, durante a 

década de 1960, foram publicados autores clássicos, como Cervantes e seu Don Quijote, 

assim como importantes intelectuais do meio latino-americano, Week-end de Miguel 

Angel Asturias; Canción de Gesta de Pablo Neruda, dentre outros.  

Se a adesão à conformação de políticas culturais por Carpentier foi tão intensa 

que gerou sua presença pessoal como diretor da importante editora, seu vínculo a todo 

este processo era muito mais extenso. O autor, por diversas vezes, fez referência ao 

discurso de Fidel Castro, “Palavra aos intelectuais”, de junho de 1961, em que foram 

expressos os rumos oficiais da ação dos intelectuais que permanecessem vinculados ao 

regime: “dentro da Revolução tudo; fora da Revolução; nada”. (CASTRO, 1986:89) 

Apesar de não ter estado em Cuba durante a eclosão da Revolução e ter voltado a 

Havana somente após o grupo revolucionário assumir o poder, o que para muitos foi 

considerado um ato de agudo oportunismo, Carpentier sempre fez questão de enfatizar 

sua lealdade ao governo fidelista.  

Um dos momentos em que este pertencimento ao governo cubano tornou-se 

mais latente foi durante a tentativa de criar a Comunidade latino-americana de 

escritores. Em seu segundo congresso, ocorrido em 1967, sob os auspícios do presidente 
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Díaz Ordaz, a Comunidade propunha a integração cultural em âmbito latino-americano 

e suas derivações, como circulação de obras, redes de contato, que eram as principais 

temáticas do congresso, assim como a profissionalização do escritor. Houve a 

participação massiva de mais de cem escritores e críticos, dentre os quais Miguel Angel 

Asturias, Guimarães Rosa, Arguedas, e outros nomes de todo o continente. A grande 

tônica da discussão versava sobre a clara possibilidade de financiamento da CIA para 

organismos que se outorgavam liberais e que possuíam orientações ambíguas. 

Gradualmente passou a existir uma polarização entre os grupos intelectuais, tanto dos 

apoiadores de referências do liberalismo quanto detratores das políticas de patrocínio 

associados ao denominado “imperialismo norte-americano”, como afirmou Juan 

Liscano, em trecho escrito dias antes do Congresso. (GILMAN, 2003:134) A divisão se 

acirrou quando grupo numeroso de escritores de distintas nacionalidades apoiou 

explicitamente um documento, escrito pela delegação cubana, que explicitava a sua 

decisão de não participar da criação da Delegação latino-americana de escritores. O 

documento foi lido por Mario Benedetti e estava fundamentado na divergência radical 

de propostas entre um escritor de esquerda e um militante que apoiava o liberalismo 

norte-americano e comprometido com as oligarquias nacionais.  

Este texto ficou conhecido como “Declaración de los veinte” e baseava-se na 

clareza de que o interesse cultural que unia a proposta de formação da comunidade de 

escritores era frágil frente às divergências políticas inconciliáveis existentes dentro do 

grupo. Uma comunidade assentada sobre o critério do profissionalismo que diminuía a 

importância do conceito de intelectual – e suas respectivas orientações políticas - sobre 

como se pensava erigir a comunidade de escritores. A grande maioria dos apoiadores da 

declaração eram provenientes de Cuba, dentre eles Alejo Carpentier, que, já neste 

momento, explicitava o apoio à causa revolucionária. Miguel Angel Asturias, escritor 

pertencente a círculos intelectuais comuns a Carpentier, principalmente em seu período 

de estadia francesa, ficou encarregado de fechar o referido encontro; o que fez com alto 

grau de constrangimento, dado os ânimos exaltados do grupo de escritores, após a 

“Declaración de los veinte”. (GILMAN, 2003:130-143)  

Este é um evento particular de uma ampla discussão que ocorria nos anos 

sessenta e que se vinculava aos rumos políticos que estavam ocorrendo na América 

Latina, para além da Revolução Cubana e das ações dos grupos de libertação nacional. 

O que estava em jogo, neste caso, eram os modos de forjar um paradigma intelectual e 
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político. Os debates acerca dos modos como poderia ser entendido o campo cultural 

latino-americano e, consequentemente, encenadas posturas intelectuais, escritos, 

referências de leituras e financiamentos podem ser analisados pelas divergências 

ocorridas entre duas importantes revistas: Casa de las Américas e Mundo Nuevo. 

Apesar de serem institucionais, representavam modelos distintos de prática intelectual. 

A primeira, vinculada ao regime cubano, entendia a cultura na América a partir de sua 

singularidade e a possibilidade de transformação da vida social; a segunda, editada em 

Paris, privilegiava uma noção liberal de cultura em que a expressão individual possuía 

destaque. Além da diferença latente entre ambas, havia um ponto de similaridade 

significativo: um interesse pelo continental que as levava a entender a América como 

espaço de singular contribuição para o Ocidente, que diminuía a atenção excessiva dada 

pelas revistas anteriores ao nacional. Dentro desta noção maior, a diferença se 

estabelecia através da defesa buscada por Casa de las Américas de um latino-

americanismo que divergia frente a perspectiva mais abrangente proposta pela revista 

Mundo Nuevo, em que havia a intenção de inserir a cultura latino-americana como parte 

literária do Ocidente. (MOREJÓN ARNAIZ, 2010)  

O contraste auxilia na construção de uma determinada ambiência sobre a qual se 

movimentava Alejo Carpentier. Seus escritos associavam a defesa do regime 

revolucionário cubano e a sustentação de uma noção de América Latina como espaço 

autônomo e possuidor de uma identidade específica. Tal posição não foi somente um 

ato de juventude ou que tenha acompanhado os rumos do período inicial da Revolução 

Cubana. A relação intensa com o governo cubano ocorreu até próximo à morte do 

escritor cubano. Após ganhar o prêmio Miguel de Cervantes, Carpentier o dedicou ao 

povo cubano e às lutas da Revolução. Ao remeter uma missiva diretamente a Fidel 

Castro, declarou: 

Madrid, 12 de abril de 1978 
 

Comandante: 
Considerando que toda recompensa lograda por un cubano (...) no debe 
quedar en egoísta propiedad de quien la recibe (...) tengo la satisfacción de 
remitirle el Premio Miguel de Cervantes y Saavedra que me fue otorgado(...) 
por estimar que, más que a mí, corresponde su posesión al Partido, lo que 
equivale a decir a la Revolución Cubana... (CARPENTIER, 1978) 
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A resposta, em tom oficial, vem a cargo da relação entre o governo 

revolucionário e o partido: 

Querido compañero Carpentier: 

Nuestro Partido y nuestro pueblo han recibido con la misma emoción que 
nosotros las palabras con que usted, en gesto noble y conmovedora 
generosidad, dedica a la Revolución la medalla (...) y el importe del Premio 
Miguel de Cervantes y Saavedra (CASTRO, 1978) 

 

Se a relação é explícita a partir de tais cartas, outras referências indicam que o 

vínculo com a política – mais especificamente a ditadura e os ditadores – pode estar 

claro quando se analisam as últimas publicações do autor. Adriana Sandoval faz uma 

análise aprofundada sobre o tema e observa que entre Garcia Marquez, Alejo 

Carpentier, Vargas Llosa e Augusto Roa Bastos há uma similaridade de temáticas 

contidas nos romances por meio do trio composto por El recurso del método, El otoño 

del patriarca e Yo el Supremo. Inclusive, entre eles existiu uma similaridade de 

proposta já que, como analisa a autora, ocorreu de modo pensado. (SANDOVAL, 1989) 

A estratégia coordenada sugeria uma fé na capacidade interventora da escrita no mundo 

dos homens, mesmo que de modo coordenado.  

Todos estes argumentos reiteram uma posição de Carpentier: “escrever é um 

meio de ação”. (CARPENTIER, 1987 [1971]) Nestes termos, fica exposta a 

proximidade entre Carpentier e a proposta de uma política cultural cubana, o que não 

implica na defesa única e exclusiva da submissão completa da arte ao político; pelo 

contrário, Carpentier enfatizou a necessidade de manter o experimentalismo, um grau de 

diferença que lhe permitisse que o pertencimento não fosse considerado como simples 

submissão. Isto se diferencia de uma reflexão sobre a conceituação, aprofundamento e 

impacto sobre as discussões acerca do conceito de maravilhoso, conforme suscitadas 

pelo próprio autor, ao longo de sua obra13. Portanto, pretende-se questionar argumentos 

que o associam a uma simples escrita panfletária ou vínculo um tanto quanto imediato 

ao grupo do Boom latino-americano. A ênfase, em toda esta discussão, trata da 

elaboração de um estilo e todas as tensões, ambiguidades e propostas amalgamadas em 

seus atos de escrita.  
                                                           
13 Neste caso, a leitura obrigatória é a obra CHIAMPI, Irlemar. O realismo maravilhoso. São Paulo: Ed. 
Perspectiva, 1980. Ao iniciar a reflexão acerca do termo maravilha e o seu impacto na definição do Outro 
americano, analisa os atributos literários de sua escrita em sua busca por unir “real” e “maravilhoso”. Esta 
é uma obra de referência para qualquer estudo sobre Carpentier. 
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           1.3 – Primavera sem verão.   

A referência ao ambiente político pós-Revolução Cubana reforçou os vínculos 

políticos de Carpentier com a noção de compromisso intelectual. Além disso, sua escrita 

incorporou cada vez mais um viés clássico como sintoma de uma atitude particular de 

entendimento da modernidade. Após a Revolução, e durante os anos setenta, estas 

indagações não o abandonaram, pelo contrário, estiveram unidas ao seu desejo de 

diálogo intenso com a política. Pode-se sugerir, inclusive, que Carpentier tinha a 

intenção de transformar sua vida intelectual em uma espécie de vita activa. Se a 

participação pública do intelectual era um tema de peso considerável nas discussões da 

década de sessenta e setenta, ela, ao afetar a América Latina, encontrou impacto direto 

na vida e obra de Alejo Carpentier. Suas cartas, ensaios e pronunciamentos permitiram 

deduzir estas questões. Dentre elas pretende-se enfatizar o vínculo existente entre o 

compromisso intelectual, a escrita dos romances e seu caminho para o antigo; todos 

elementos de uma questão maior, presente na obra: o que é o homem moderno? 

O recurso utilizado será a leitura de seu último romance La Consagración de la 

primavera, a partir de um inquérito que visa entendê-lo em uma dupla vertente: 

primeiro, os diálogos possíveis com o mundo antigo; segundo, qual as associações que 

podem ser feitas entre alguns temas presentes no romance e a trajetória intelectual do 

próprio Alejo Carpentier. Trata-se, então, de um duplo viés, que culmina na escolha da 

análise de um romance pelo que ele pode iluminar a vida e da vida para o que pode 

iluminar o romance; tudo isto seguindo, principalmente, as indagações acerca do mundo 

antigo. 

Considerado por vezes como o eclodir de uma obra, por outras como um 

romance enfraquecido pelo seu excessivo vínculo político, La Consagración de la 

primavera utiliza muitas das referências ao mundo antigo e, principalmente, à tradição 

Greco-romana. O tema maior, dentro da própria obra do autor, é o questionamento do 

oficio del hombre; uma forma de produção de sentido para a tarefa humana em seus 

múltiplos caminhos e descaminhos, o que lhe dota de uma dimensão trágica. O enredo 

narra a trajetória intelectual e a tomada de consciência política de alguns personagens 

que poderiam estar vivenciando o mesmo espaço que aquele dividido pelo autor. Três 

são os personagens principais: Jean-Claude, intelectual e tradutor, principalmente de 

obras clássicas; Vera, a russa e amante de Jean-Claude que deixou seu país por conta da 
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Revolução e Enrique, um cubano de origem aristocrática. O último sofre uma espécie de 

tomada de consciência política e histórica, que culmina com o desejo de se filiar a um 

projeto revolucionário, o que o leva a migrar para a Espanha e vivenciar a Guerra Civil 

Espanhola. Ao se entremear na guerra junto a Vera, uma bailarina russa, que fez parte 

da trupe de Diaghilev, faz o longo trajeto de regresso a Cuba, no qual a bailarina vai 

lentamente sofrendo uma transformação e tomada de consciência política, o que a faz 

receber com muita alegria a tomada revolucionária do governo de Fidel Castro.  

O enredo se compõe alternando a tensão característica de muitos romances de 

Carpentier e que se inscreve na tensão entre o tempo do homem e o tempo da história; 

que correspondem ao modo como Vera e Enrique vão, em múltiplos momentos do 

texto, dar a ver os acontecimentos históricos e pessoais do século vinte. Neste momento, 

o espaço aberto para a discussão dos principais temas da obra de Carpentier encontra 

lugar. Seu texto torna-se parte de uma obra de transbordamento e de uma história 

pessoal, a do próprio Carpentier, como aquele que, vagarosamente, consegue a tomada 

da consciência política e que se utiliza da arte, como em fins de seu romance, como um 

momento de síntese, aquele em que vida e obra se unificam em um instante mágico e 

único.  

Esta percepção é típica de uma educação estética, tema que não aparece com 

muito vigor na obra do autor de Concierto Barroco, mas pode ser indicada através das 

múltiplas perspectivas abertas pela ênfase ao mejorar, como presente em El reino de 

este mundo. A obra como o eclodir de uma vida é tema presente em outros autores com 

quem dialoga, como por exemplo, a obra de Thomas Mann, mesmo que este autor faça a 

crítica de modo mais estruturado e preciso. Estes temas, entretanto, não aparecem de 

forma aleatória, pelo contrário, se estruturam por meio da tensão entre vita activa e vida 

reflexiva. A passagem abaixo talvez torne mais claro o argumento 

Pero – triste era reconorcelo – la excesiva inteligencia debilitada, 
desvirilizaba, a los pueblos. El mucho pensar restaba energias a quienes 
tenían que oponer la fuerza a la fuerza. El demasiado filosofar aminoraba las 
virtudes combativas del hombre. En el mundo actual, la acción, el anhelo de 
la acción, la disciplina, la obediência, la voluntad de poder, eran preferibles 
al cogito ergo sum. (CARPENTIER, 1978: 233) 
 

Aqui há uma diminuição do valor do cogito cartesiano frente àquilo que é 

conhecido como ação. Pode-se entender que esta foi uma tensão presente em toda a vida 

de Carpentier e que apareceria, de modo destacado, na maneira como se esforçou, ao 



41 
 

longo dos anos setenta, por modelar a si e a sua biografia através por meio de seu 

vínculo com o compromisso político. Há um enfrentamento entre ação e contemplação 

que somente podem ser desenrolados caso o autor opte por uma escolha que simbolize o 

afastamento do mundo letrado e a sua opção por mergulhar em uma vida de ação, como 

a do próprio personagem principal do romance.   

Por toutro lado, todo este traçado de seu enredo se coaduna com as referências 

aos temas da antiguidade que lapidam suas tematizações do que é o moderno. A relação 

com o mundo antigo pode ser encontrada ao longo de todo o texto, porém, materializa-

se em diálogos que podem ganhar forma pelo agudo contato com o presente. O primero 

ponto de exploração pode ser encontrado na valorização do lugar da Grécia e da 

importância da França em seu papel de universalidade 

Francia, vencida ante un sistema destinado a durar mucho tiempo (si no mil 
años, como aseguraba el Führer...) no seria borrada del mapa...Seguiría 
desempeñando, para el mundo, el papel que conservó Atenas en el Imperio 
Romano. Escuela de retórica, escuela de buen gusto. Hube continuadores de 
Eurípides bajo la dominación romana, como habrían continuadores de Cocó 
Chanel, bajo la denominación nazi. (CARPENTIER, 1978:224)  

 

Esse trecho desvela, com clareza, o modo como o autor pensa um uso do 

passado e sua relação estreita com a ascensão de uma cultura ou sua respectiva 

decadência. A força do passado é significativa o suficiente para não ser soterrada pelo 

presente. Para isso, ele pode ser percebido após um processo de inquirição que retire do 

moderno aquilo que lhe é antigo. Há um passado herdado pelo Ocidente que, de alguma 

forma, remete aos vínculos entre tradição e cultura polítca nas Américas, através da 

pena de Carpentier – conforme trabalhado em princípios dos anos trinta. Este é o lugar 

da comparação entre presente e passado proposta pelo autor e o modo como o antigo se 

apresenta. Além disso, ao escrever estas linhas, em fins da década de setenta, Carpentier 

parece ter deixado para trás toda a crítica aguda ao lugar da Europa como lócus da 

decadência do Ocidente. A continuidade da passagem parece ser mais sintomática da 

presença do mundo antigo em suas análises: “Si la loba no había acabado con a herencia 

de Homero y de Platón, la swástica no acabaría con la estela de Pasteur, de Anatole 

France”. (CARPENTIER, 1978:224) A comparação geométrica entre estes dois mundos 

vividos pelo autor, mostra sua ascendência francesa, ao mesmo tempo em que indica a 

presença de uma cultura francesa que não deixa de permear o mundo e, 

consequentemente, servir de referência cultural para todo o Ocidente. 
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A biografia de Carpentier auxilia no modo como se deve entender este ponto. 

Neste momento, Carpentier estava residindo na França, mesmo que mantivesse visitas 

regulares ao continente americano, tanto para palestras e entrevistas quanto para 

homenagens recebidas por sua já conhecida obra.  Ao longo de todas as suas muitas idas 

e vindas do continente, as múltiplas guerras que vivenciou e todos os debates 

intelectuais em que esteve presente, a sua obra não abandonou este deslumbramento 

pelo mundo antigo. Ele é encantamento pela escrita, pela história e pela condição 

humana: “En efecto, me interesa mucho la búsqueda de un cierto numero de constantes 

que se repitan a lo largo de la vida. Para mí, este es uno de los grandes dramas de la 

condición humana que estudia una rama de la filosofia grega...” (CHAO, 1985:65) Esta 

associação, porém, não prescinde do tema recorrente da viagem, presente em seus 

escritos, pelo contrário, mais uma vez ele é utilizado para que possa servir de referência 

para outros temas 

Y todo me resultaba tan nuevo, tan desconocido, tan distinto de lo que hasta 
ahora hubiesen contemplado mis ojos, que, ante esa América de pronto dada 
a mí anhelo de entenderla, mi sentía como el hombre consciente de su 
ignorância en filosofia a quien, llevado ante a los larguísimos estantes de una 
biblioteca filosófica, dijeran: ... ¿Por dónde empezar? ¿Y dónde está el 
comienzo? ...¿Dónde buscar el água de Heráclito?... (CARPENTIER, 
1978:60) 

 

A referência a Heráclito está presente também Los Pasos Perdidos e em “Un 

camino de medio siglo”. Há a busca pelo arcaico; porém ela está ainda impregnada por 

aquilo que a associa ao tema do romantismo, em seu vínculo com o tema das 

vanguardas, como ponderou Octavio Paz, e do entendimento do tempo como mutante. 

Porém, ele também demonstra um significativo desajuste como o significativo 

descompasso entre o desejo humano de conhecer seu destino e a incapacidade de 

plenamente manter controle e coerência em suas ações.  

Hay inconciliable desajuste entre el tiempo del Hombre y el tiempo de la 
Historia. Entre los cortos dias de la vida y los largos, larguísimos años, del 
acontecer colectivo. Entre lo que se contempla hoy como realidade en 
gestación, próxima al alumbramiento, y lo que verán los ojos como realidad 
todavia incumplida, retardad, modificada, aún por hacerse, al cabo de la 
muerte de seis, siete, ochos calendarios, de hojas arrancadas y botadas al 
cesto... (CARPENTIER, 1978:83)  
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A ação humana é trágica; existe entre um espaço confinado ao desconhecimento 

do fim de todos os seus atos e a assincronia permanente frente a algo maior, que não 

pode ser plenamente conhecido. Essa é a relação, na obra de Carpentier, entre o tempo 

do homem e o tempo da história. Aqui, não se exprime somente em sua vertente 

moderna, como singular plural e aceleração progressiva e permanente, como afirma 

Reinhardt Koselleck acerca desta forma de sensibilidade do tempo na modernidade. 

(KOSELLECK, 1993) De modo diverso, é entendida com uma referência antiga, que a 

associa ao desconhecimento profundo do tempo do homem. A passagem remete todo 

seu texto ao trecho célebre de Marx, em seu 18 Brumário de Luís Bonaparte, em que a 

relação entre passado, história e tradição estão misturadas por uma percepção mais 

precisa de uma forma de relato que os une, a partir do conceito de Revolução.14  

Pode-se aproximar, dessa maneira, Carpentier de toda a discussão feita por 

Hannah Arendt acerca da ruptura do fio da tradição, no século XX. Em seu livro Entre o 

passado e o futuro, Arendt argumenta que o preço pago pelos críticos da tradição, no 

século XIX, como Kikergaard, Nietzsche e Marx, foi o de que a retirada do passado de 

sua autoridade, ao operar o desejo ambicioso de romper com a tradição, teve de pagar 

como tributo a sua própria prisão aos quadros conceituais desta mesma tradição. O 

pagamento ocasionou a perda do “fio da tradição”, o que gerou a utilização da 

totalidade da história universal como um desenvolvimento contínuo, linear e 

progressivo. (ARENDT; PIRES, 2010: 9-18)   

O autor cria, em seus escritos, um ambiente em que a associação imediata entre 

passado e presente ocorre através dos referenciais da cultura grega. Diria em importante 

passagem: “Los soldados que hoy defienden Madrid son los mismos que resistieron el 

asedio de Troya – “Pero en Troya no habia cañones” – dije – “Pero habia armas 

proporcionadas” (CARPENTIER, 1978: 136) Entretanto, a mobilização desta cultura, 

ou da guerra de Tróia, de forma mais específica, apenas serviu para aguçar a sua 

intenção de que todas as guerras apresentam algo de similar que apenas leva ao 

esquecimento do homem de si mesmo. “¿Qué eran, al lado de la tragedia de Hiroshima, 
                                                           
14 “Os homens fazem sua própria história, mas não a fazem como querem; não a fazem sob as 
circunstâncias de sua escolha e sim sob aquelas com que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas 
pelo passado. A tradição de todas as gerações mortas oprime como um pesadelo o cérebro dos vivos. E 
justamente quando parecem empenhados em revolucionar-se a si e as coisas, em criar algo que jamais 
existiu, precisamente nesses períodos de crise revolucionária, os homens conjuram ansiosamente em seu 
auxílio os espíritos do passado, tomando-lhes de empréstimo os nomes, os gritos de guerra e as 
roupagens, a fim de apresentar a nova cena da história do mundo” MARX, Karl. 18 Brumário de Luís 
Bonaparte. 3ª edição. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977, p. 110. 
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las antiguas cidades asolatas por algún invasor mongol... la ruina de Troya?” 

(CARPENTIER, 1978:301) A semelhança entre as grandes tragédias humanas lembra o 

mito de Sísifo e seu pendor para a inconstância da ação humana e sua busca sem sentido 

por existir. Esse é o modo como (res)sente seu próprio tempo. Entendendo, através de 

Sísifo, que a condição humana é repleta de infortúnios e de que o mal e o bem estão 

presentes em um mesmo escopo. Toda ação nunca está isenta de vícios e perigos. Sua 

concepção interpretativa do passado associa, de modo imediato, as grandes tragédias 

humanas, no presente, como uma destacável continuidade dos tempos pretéritos. Tudo 

isto caminha para um esvaziamento dos valores da guerra para o teatro humano, 

principalmente por legarem um esquecimento de si, do individual, daquilo que é próprio 

ao homem.  

A cultura grega, a valorização do tema da viagem e a crítica à razão são, mais 

uma vez, os elementos que associam Carpentier ao mundo antigo. Sem valorizar 

excessivamente as citações de personagens gregos, a presença da cultura grega nas 

palavras de Carpentier são destacáveis, pois fazem com que participem da própria 

estrutura do romance La Consagración de la primavera e não somente por citações ou 

alusões. A crítica da razão, elemento presente em outros escritos de Carpentier, como 

bem ponderado por Francisco Zaragoza, ao analisar Los Pasos Perdidos, amplia o 

sentido alegórico de sua obra e a enquadra como uma ação que visa escapar da 

racionalidade moderna negadora do mito. (ZALDÍVAR, 2005) No romance a que 

estamos propondo uma leitura, a mobilização explícita do personagem Ulisses pode 

vinculá-lo ao mito da viagem e à formação proposta por toda viagem, como acontece 

com o personagem Enrique  

...es aqui donde tengo, por vez primera, la impresión de formar parte de algo, 
de algo que vengo buscando desde hace años. Y me doy cuenta de que 
necesité de un largo periplo, de una suerte de viaje iniciaco colmado de 
pruebas y de riesgos, para hallar la más sensible verdad universal, lo próprio, 
lo mio y lo de todos – entendíendome a mí mismo - ... (CARPENTIER, 
1978:215) 

  

Este tema parece vincular o próprio périplo do autor, em suas longas jornadas de 

formação ao longo da vida, entre a Europa e a América, mas que ganha vida, aqui, pela 

boca de seu personagem. Tudo isto remete, mais uma vez, à leitura do texto fundador de 

Ulisses em sua Odisséia. Carpentier, inclusive, não faz a mínima cerimônia para 

esconder o que está querendo dizer, pois afirma, logo em passagem posterior, que 
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En esos momentos era yo el Ulises, el escaldo, el narrador y el protagonista 
de odiseas y largos viajes, a quien sus nietos ruegan que cuente sus 
aventuras. Pero, para probable decepción de mis oyentes, mis relatos eran 
secos, demasiados escuetos, hechos a retazos, desprovidos de espectaculares 
hazañas, de apasionantes episódios, de desafios lanzados a la muerte... 
(CARPENTIER, 1978:238) 

                 

  A referência, agora explícita, ao texto de Ulisses, está esgarçada ao longo de 

todo o texto, o que o torna mais do que um tema, uma orientação para a composição do 

enredo. Dentro do processo de ascensão sofrida pelos personagens principais, algo 

como a formação lenta e progressiva de alguém que alcança o eclodir de sua ação 

política, Carpentier une experiências pessoais com os temas da antiguidade. A evolução 

pessoal de cada um dos personagens ocorre após um instante de dor que remete ao 

momento posterior de superação. Vera está envolta nesta trama, pois 

Sin darme cuenta de ello, había realizado un descenso al Reino de las 
Sombras. En él estaba, y de el tenía que salir cuanto antes... Y de él salí, tras 
de un interminable viaje en un tren costero, de continuas paradas, que tardó 
más de treínta horas en alcanzar el túnel de Port-Bou donde un cartel nuevo 
había sustituido aquél... (CARPENTIER, 1978:171) 
 
                                                              

A continuação da passagem cita animais mitológicos e imagens do inferno. 

Todas elas, como era de se esperar, permeadas pela música, quando afirma, como em 

instante posterior uma referência a Ésquilo. “... y era maravilloso ver a los personajes de 

Esquilo entre columnas clásicas con fondo de palmeras, bajo un lento vuelo de auras 

tiñosas acaso atraídas por los cadáveres de la tragédia...” (CARPENTIER, 1978:244) a 

presença do tema da tragédia é importante referência, também, do romance, o que a 

torna orientação para a escrita; o que faz com que Carpentier indique suas principais 

fontes de inspiração, através da boca de Vera. “... para las tragédias prefiro las de 

Ésquilo y Goethe que se representan en la Universalidad”.  

O que interessa, neste romance, é a referência ao tema da viagem, como um ato 

de formação. Pode-se dizer que ela expressa, de forma clara, a relação com o mundo 

antigo e certa abertura para o mundo, para uma cultura universalista. Vera, em suas 

muitas viagens, ao modo de Ulisses, obtém uma “visão universalista das coisas” que 

refina sua sensibilidade e percepção do mundo político e estético. A partir daí, pode-se 

admirar os rumos tomados pela personagem. “Y si toda practica inicíaca implica la 

prueba de una viaje, diremos que tu primer viaje se acompañó, para ti, aunque no 
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tuvieses consciencia  de ello, de un primer encuentro con la Historia. Recuerdas, sí, 

recuerdas.” (CARPENTIER, 1978:474) 

O tempo da História não é o tempo dos homens. O tempo do homem é o tempo 

gradual, de uma lenta e progressiva germinação, que encontra no eclodir – de uma obra, 

de uma vida, de um sonho – o seu sentido. Somente assim pode existir alguma 

possibilidade de encontrar tangível clareza a isto de tão amorfo que chamamos vida. Por 

isso, deve sempre transformar o que és, sempre em ‘un incontenible afán de actividad, 

de movimiento: ganas de hacer algo.” (CARPENTIER, 1978:423) Para que não se 

perca, entre mitos e a utilização da razão, uma crítica se destaca em La Consagración de 

la primavera; o indivíduo não pode se perder em movimentos repetitivos, pois nunca 

deve-se aceitar “cotidiana tarea – estéril tarea, tarea de Sísifo.” (CARPENTIER, 

1978:431) Somente este eclodir, expresso na arte, pode encontrar o “...pueda ternerse 

como Belleza” E, enfim, encontrará o momento em que se supõe um encontro final, a 

imagem de um eclodir para todo humano “El tiempo de orientarse, de instalarse, de 

inventar algo – porque usted sabe que no es mujer capaz de estar inactiva. Es, como 

Ulises, persona de mil astucias.” (CARPENTIER, 1978:514)  

A astúcia de Ulisses, a última comparação possível, é o grande final de uma 

vida. O momento de eclosão daquilo que, de algum modo, germinava desde o início, 

mas que já poderia ser intuído, desde que observado do ângulo correto. Uma forma de 

intuir o porvir, como por diversas vezes Carpentier sugeriu que sua obra fosse lida. Essa 

é, na verdade, uma forma de interpretar uma vida e um dar a ver de uma vida. O modo 

como Carpentier quis que a sua trajetória intelectual fosse interpretada pela posteridade. 

Seu livro deflagra um processo de modelagem de si no qual, pode-se supor, Carpentier 

utilizou um dos seus personagens para falar de si mesmo. Este livro marca o ápice, o 

grande final de uma vida que se quis obra-de-arte e que, assim como o romance de 

Goethe Os anos de aprendizagem de Wilheim Meister, passou por um longo processo de 

aprendizagem da cultura. Esta vida incorporou para si, assim como no livro La 

Consagración de la primavera, um longo percurso, cheio de agruras e descaminhos que 

conseguiram fazer, após o acabamento necessário de toda educação estética, imitar o 

que o seu próprio romance do fim da vida insistiu em afirmar: há chegado o momento 

em que o tempo do homem e o tempo da História coincidem.   
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Tudo isto veio a favor da construção de um nome, em prol de uma educação 

estética nos moldes da Bildung, como lenta formação. Entretanto, ao invés de 

representarem um afastamento do moderno, todo este percurso se fez em meio às 

indagações e dilemas de sua época. A formação do seu nome e de sua educação veio 

ligada à lapidação de uma postura moderna, seletiva pelo passado e cônscia acerca de 

qual cenário futuro gostaria de vislumbrar, neste caso, a opção da Revolução parecia ser 

o mais tangível. O status de pensador moderno veio associado à valorização dos padrões 

clássicos de conduta, da busca pelo ganho da vita activa, como erudição e ação no 

espaço público. Para que sua modelagem clássica ganhasse uma forma final faltava um 

aspecto a ser apontado. Para que sua vida, enfim, pudesse ser compreendida enquanto 

serviço e contato voltado ao mundo público uma dimensão deveria destacar-se: a 

lapidação de seu próprio nome. Este pode ser concebido como o último ato que, 

associado ao seu derradeiro livro, daria conta de uma vasta trajetória intelectual.  

 

1.4 – As duas pontas da vida: memória e compromisso político na troca 

epistolar entre Carpentier e Roberto González Echevarria. 

Carpentier era cuidadoso no modo como se expunha. Tinha plena clareza de que 

o conjunto de atribulações de sua vida pessoal, as escolhas profissionais que faria e 

aqueles com quem escolhesse dialogar iriam interferir diretamente em seu processo de 

escrita. Voraz e fugaz, intuía que a relação com as palavras era fruto da constância com 

que conseguiria manter o direciobnamento dos seus projetos em meio ao tumulto do 

mundo. Lúcido e cauto, sabia que, agora, era um intelectual, já não mais simplesmente 

um escritor, e que suas opiniões sobre os mais variados temas incluíam limite e projeto, 

para além de suas próprias opções pessoais. Munido destas referências, com a cabeça no 

mundo e em Cuba, suas palavras e seus textos, nos últimos dez anos de vida, 

reverberavam um tom oficial que, além de estarem associados à sua clara escolha pelo 

regime cubano, refletiam a tentativa de eternizar um nome e controlar o destino de um 

nome. A elaboração sistemática e programática de uma autoimagem é a parte mais 

significativa de uma correspondência em que a escrita de si torna-se um porto para 

estratégias coordenadas: reencenar experiências vividas, explicitar experiências 

subjetivas, permear presente e futuro de um passado lapidado e construir-se para o 

leitor, consciente ou inconscientemente, em um teatro de letras e papel.  
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Dentre as muitas conversas e trocas intelectuais que manteve, após sua adesão 

irrestrita ao governo cubano, uma nos chega com especial evidência: o carteio mantido 

com Roberto González Echevarria. O diálogo – se cabe empregar um termo muito 

padronizado para se referir a algo tão cheio de ausências e espera por resposta –poder-

se-ia ter prolongado por muito tempo ainda. Mas a morte assaltou o autor de Los Pasos 

Perdidos em um momento de espera pela transcrição de uma conferência, o que nos faz 

imaginar que permaneceu esperando sem obter resposta, como cartas e papéis enviados 

ao mar. Ocorrida entre os anos de 1972 e 1980, ano de seu falecimento, as missivas 

englobam o período em que terminou quatro de seus últimos romances: El recurso del 

método, Concierto barroco, El arpa y la sombra e La consagración de la primavera.  

Momento este que Alejo Carpentier mais viajou para difundir em palestras e 

convenções aspectos referentes à sua obra, já morava na França, onde vivia como 

partícipe da embaixada cubana em Paris exercendo a função de conselheiro de cultura. 

Gonzalez Echevarría, por seu turno, já havia publicado alguns livros sobre crítica 

literária na América Latina, apesar de estar mais destinado ao estudo do Siglo de Ouro 

español. Dois autores unidos pela busca por decifrar processos de escrita, apesar da 

diferença de idade. 

A troca de epístolas não se configura como um diálogo entre iguais, entretanto. 

Os papéis estão claramente delimitados. Há uma assimetria notável que se desenrola e 

se mantém nestes quase dez anos de contatos em papel. Carpentier era um intelectual 

renomado, já era valorizado por ser considerado uma das principais influências do 

Boom literário latino-americano e de todo o sucesso gerado por suas imagens da 

América, como a do real maravilloso. Gonzalez Echevarría estava em processo de 

produção de seu livro Alejo Carpentier: The Pilgrim at home, uma das principais 

referências para o estudo dos textos de Carpentier, até hoje. O próprio modo como o 

acervo das cartas chega à posteridade já diz muito sobre a aliança epistolar. González 

Echevarría guardou todas as cartas enviadas por Carpentier; este, pouquíssimas. A 

assimetria de lugares impacta não somente naquilo que é dito, mas também no quanto 

poderia ser rastreado, pois a pouca preocupação de Carpentier não era advinda de um 

relaxamento, mas por ter clareza da diferenciação existente entre ambos.  

Mais grave que isto, era um diálogo de lugares políticos contrapostos: 

Carpentier, defensor do regime cubano; Gonzalez Echevarría, jovem cubano exilado, 

“gusano”, que vivia, segundo seu relato, um momento de “nostalgia y compromiso 
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político”, por sua participação no Grupo Areíto, de jovens que se interessavam por 

analisar o regime cubano de um local fora da ilha, na década de setenta. Entre ambos 

existia um clima de suspeitosa confiança que gerou cordialidade no trato e nas 

investidas para conhecer mais um ao outro; principalmente Echevarría, que necessitava 

de informações que pudessem elucidar e impulsionar suas análises críticas, mas também 

em Carpentier, um homem reconhecidamente cauto. Separados por uma distância 

considerável, já que Carpentier no momento morava em Paris e Echevarría, neste 

mesmo instante, estava vivendo em Nova York, as inserções de ambos permitiram que 

sua conversação também fosse comedida pelos lugares que ocupavam: o intelectual, 

conselheiro de cultura; o crítico, professor. A troca de cartas entre ambos, desse modo, 

destoava da percepção mais geral da epistolografia durante a modernidade que associa o 

envio de cartas ao foro privado e à tônica da intimidade (GOMES,2004); entende-se 

aqui que há uma representação pública que está sendo, cuidadosamente, lapidada e 

posta à prova, visto que o livro de crítica literária de Echevarría não deixava de ser mais 

um texto que distinguiria Carpentier. As ausências das cartas, não obstante, chamam a 

atenção: nenhum comentário como condições materiais da existência, tanto no que se 

referem a projetos futuros, relações familiares, opiniões que transbordem para reflexões 

sobre o espaço privado ou, até mesmo, questões transcendentais, tais como a presença 

da morte. Carpentier, vítima de um câncer, estava condenado. Ambos já sabiam que 

Alejo tinha desenvolvido uma doença letal, por isso, era presumível esperar que algum 

comentário, de teor crítico ou não, pudesse ser feito; porém, nenhuma menção ao 

assunto está disponível, o que explicita uma troca epistolar rodeada de temperança, 

capaz de suscitar interrogações tanto em seus silêncios, quanto em suas manifestações. 

Apesar das diferenças latentes, ou talvez devido à dicordância explícita entre 

elas, o panorama político da segunda metade da década de setenta é pouco abordado em 

suas cartas. Mesmo a situação cubana recebe recatada menção no trânsito de seu diálogo 

em papel, o que aguça o modo explícito que se manifestam as opiniões sobre a escrita e 

a confecção de livros. Nas cartas, o que se apresenta de início é a tensão reafirmada 

pelas opções divergentes. Em comentários sobre a tônica geral das cartas, Echevarría 

pontuou: “Había, además, a qué negarlo, cierta tensión por el palmario hecho de que él 

era um funcionario del regimen cubano, y yo un exilado... que no comulgaba con el 

totalitarismo del gobierno de Castro.” (GONZALEZ ECHEVARRÍA, 2008:14) Em 

mais de oito anos de trocas de missivas, Carpentier apresenta-se como um homem 
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solitário, que partilhava poucas informações acerca de suas inserções e atividades, 

sejam literárias ou não. Desse modo, ele explicita pouco uma imagem que geralmente é 

associada a intelectuais que conseguiram distinção; o partícipe de uma rede de contatos. 

Carpentier era uma referência para os escritores do Boom da literatura latino-americana, 

o que imediatamente o associa como um nome para um conjunto, mas com o qual, na 

verdade, possuía pouca inserção e diálogo.  

O trânsito de informações gravitava em torno de um sucesso editorial, um 

acontecimento histórico e um grupo: Cien años de soledad, a Revolução Cubana e a 

rede de intelectuais latino-americanos na Europa, respectivamente. A “familia 

intelectual latinoamericana”, como a chama Claudia Gilman, era forjada por 

individualidades com relações íntimas - dentre os quais os nomes de Gabriel Garcia 

Márquez, Cortázar, Carlos Fuentes e Mario Vargas Llosa se tornaram os mais notórios - 

revistas, como o caso de Mundo Nuevo e Marcha, e a valorização de certo sentimento 

comunal baseado em um imaginário que valorizava a sensação de pertencimento. Uma 

trama de relações pessoais tão forte que foi capaz de modular a relação entre escritores e 

críticos, sem contar toda a rede de alianças e divergências que reverberavam sobre 

aqueles que seriam consagrados, sem as limitações estreitas da nacionalidade. 

(GILMAN, 2003:97-142) Carpentier não era um partícipe tão vigoroso desta família, 

mas conhecia os autores, principalmente Garcia Márquez, de quem sempre recebia 

considerações muito elogiosas acerca de seus escritos, dada a admiração do escritor 

colombiano.    

Sobre a relação entre o cubano e o colombiano, as cartas enviadas por Carpentier 

tratam de apenas uma ocorrência, na verdade, uma crítica: a entrevista feita por Garcia 

Márquez ao jornal Le Nouveau Observateur, em 1974. Nela, Garcia Márquez faz uma 

inferência dura à esquerda latino-americana e critica radicalmente a União Soviética por 

permanecer pouco sensível aos apelos por abertura proveninetes do próprio interior do 

regime, assim como aos dirigentes chineses que rompem relações com Beethoven e 

mantém com Pinochet. As que enfureceram o autor de El siglo de las luces foram as 

críticas ao regime cubano por acusações de participação de escritores que seriam 

financiados pela CIA para se posicionarem contrários ao regime, apesar de terem a 

plena clareza de que as acusações eram falsas. Assim se pronunciou Carpentier,  

¿Há leído usted la increíble entrevista de García Marquez publicada en 
reciente número de L’Observateur de París?...¡Increíble!...¡Es que si sigue 
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así acabará por hacerse aborrecer por la gente joven, lo cual no es destino 
enviable!... Lo peor no está em que niegue algo. Eso puede ser respetable... 
Pero...¡es que lo niega todo, todo, todo! Dan ganas de perguntarle (como 
tiene uno ganas de perguntarle a Sartre algunas veces)... pero... ¿con quién 
está usted? ¿Y donde está usted? Esa gente me hace pensar em el famoso 
camaleón de Cocteau que, de tanto cambiar de color, acabó por morir de 
cansacio. (CARPENTIER, 1974:107) 
 

O trecho da carta é um tanto quanto eloquente e capaz de falar por si mesmo. O 

“camaleão” Garcia Márquez foi mais além do permitido e criticou uma esquerda que, 

em meados da década de 1970, começava a mostrar fissuras significativas na solidez de 

seu edifício de relações e críticas comuns. Um trecho que serve de caráter exemplar e 

media a relação entre ambos os autores, o crítico e o escritor, que tinham no autor 

colombiano uma referência para pensar o intelectual. O colombiano já era o 

consagradíssimo escritor de Cien años de soledad e se pronunciava, muitas das vezes, 

como o partícipe da “grande família” (COSTA, 2009) que unia uma proposta de escrita 

da literatura latino-americana e agudas considerações políticas. Carpentier não se 

identificava plenamente com suas proposições políticas, especialmente por dialogarem 

com referências um tanto quanto espinhosas para um representante oficial do governo 

cubano e tão controvertidas dentro do próprio grupo, como o exílio.   

A carta de 1974 é significativa pelo conjunto de temáticas políticas que agregou 

em si, o que destoava dentro da correspondência como um todo. Não apenas referências 

a Garcia Márquez estão nelas contidas. Além disso, Carpentier faz menção, pode-se 

dizer até de maneira raivosa, a um debate ocorrido na revista Plural sobre os rumos da 

Revolução Cubana. A menção é um tanto hermética: “En lo que se refiere a la revista 

‘Plural’, no me sorprende que allí se haya armado alguna polêmica – por circunstancias 

además que son ajenas (supongo) a la literatura...” (CARPENTIER, 1974:104) A 

afirmação não ganha fôlego, principalmente porque a carta enviada por González 

Echevarría a Carpentier perdeu-se. Entretanto, o renomado autor de El siglo de las luces 

continua com a preocupação e solicita o envio de texto “Si tiene usted algún artículo de 

‘Plural’, le agradeceré me lo mande”  

No começo deste contato à distância, em suas primeiras cartas, Carpentier fica 

supreendido positivamente com o excesso de conhecimentos do jovem crítico literário 

acerca da sua obra e da literatura latino-americana. “Con mucho gusto recibo su 

separata de la revista ‘Modern Language’ en la que estudia Ud., con muy especial 

sagacidad, mi relato ‘Semejante a la noche”, e o qualifica como o primeiro crítico a ter 
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encontrado a chave dos seis tempos presentes no relato e o primeiro a analisá-la com o 

grau de acuidade que mereceria. Diante da confiança analítica que o jovem crítico 

transmite, Carpentier envia um amplo conjunto de materiais capazes de elucidar 

diferentes aspectos referentes à sua obra e, principalmente, à sua biografia. 

Com muito regalo, Echevarría aceita de pronto o conjunto de informações como 

uma contribuição franca e aberta para a escrita de seu texto. Porém, com o passar do 

tempo notou que existia entre ambos mais do que uma relação assimétrica, manifestada 

pela diferença de lugar e experiência de vida. Echevarria sentia-se sendo atraído para 

um cenário construído para ele como se ele fosse o protagonista, quando na verdade 

seria apenas mais um coadjuvante de toda a cena, meticulosamente montada. Além da 

assimetria de lugares, a sensação, compartilhada por Echevarría, de que era um 

personagem de Carpentier servia aos intuitos da consagração do nome buscada pelo 

ficcionista cubano.  

As mãos de ferro em busca da glória reafirmam-se tanto na seleção de materiais 

a serem enviados ao crítico, quanto com as opiniões que ofertava em prol da elaboração 

de uma narrativa coesa acerca da biografia do autor de La Consagración de la 

primavera. Em outras palavras, aquilo que Echevarría chama de “un libro a través de mi 

sobre sí mismo”, era um teatro. Diretor, autor e protagonista tinham papéis misturados, 

pouco discerníveis. Sabe-se que Carpentier queria controlar com mãos de ferro o 

destino de seu nome – em muitas biografias disse que possuía “un teatro que llevo 

dentro.” (CHAO, 1985) Se toda biografia é uma lenda, a ser construída com parcas 

informações que escorrem pelos dedos daquele que narra, em uma correspondência os 

vazios se aguçam muito mais. Concebe-se que toda correspondência é constituição do 

texto e do sujeito, simultaneamente, disponibilizando um determinado dar-se a ver. 

Aqui, Carpentier restringe as opções de visão do jovem crítico cubano.  

Não que tenha existido entre ambos algum grau de rispidez. Como dois símiles 

separados pelas águas do Atlântico, de modo contrário, houve gradual aproximação pelo 

reconhecimento de semelhanças em pauta. O início das cartas já denota o trânsito no 

relacionamento entre ambos, de “Sr. Gonzalez Echevarría”, as cartas passam a vir 

iniciadas por “Caro amigo”, uma forma de tratamento muitíssimo significativa que 

denota uma escrita mais leve, informal e solta que duraria até a véspera da morte de 

Carpentier. O fechamento das cartas, além disso, conseguia representar toda a tentativa 
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de demonstrar solicitude por parte do remetente que estava em Paris, sempre “un gran 

saludo de su amigo de siempre”; de modo mais recatado, Echevarría representava-se 

como cordial e “asiduo lector”. Abertura e fechamento de cartas permitem importantes 

inferências e limites acerca daquilo que pode ser intuído desta específica epistolografia, 

o que difere em demasia, por exemplo, de suas cartas para outros remetentes, como a 

sua mãe ou outros literatos.  

 As tensões e divergências entre ambos, apesar disso, não foram diminuídas. 

Motivados pelo terno traquejo com as palavras, a abertura ao contato não deixava de 

esconder objetivos claros e bem definidos: inquirir, para um; consagrar, para o outro.  

As principais evidências desta intuição estão em uma carta de setembro de 1977, que 

significa um ponto de inflexão analítica para todo o conjunto da correspondência. A 

motivação do envio da carta de Carpentier foi a sua análise demorada, porém atenciosa, 

do exemplar a ele enviado de Alejo Carpentier: The Pilgrim at home. Além da 

dificuldade com a língua inglesa, acredita-se que o renomado autor tenha ficado um 

tanto quanto incomodado com muitas das apreciações feitas concernentes à sua obra e, 

simultanemente, trajetória intelectual, como é a tônica do livro. A missiva deflagra o 

principal momento de rispidez no diálogo entre ambos, motivado, pelo prisma de 

Carpentier, pelo parco conhecimento de sua trajetória biográfica pelo jovem cubano. 

Cabe começar pelo final da carta para compreender como se configura o misto de 

cordialidade e crítica presente em seus escritos  

Dicho esto, porque creo que es necessario poner ciertas cuestiones en su sitio 
exacto, le repito que su trabajo crítico es maravilloso, que me agradaria verle 
pronto, pero deploro que, en lo biográfico, se hayan deslizado muchos 
errores. [Grifo meu]15  

 

A expressão se torna mais latente quando se contrasta esta passagem com a 

abertura da carta em que o autor de El reino de este mundo visa algumas críticas 

“cordiales sobre la labor realizadas”. Sua cordialidade ferina vocifera crítica explícita a 

determinados aspectos do livro de Echevarría. “Sin embargo, debo hacerle todavia 

algunos reparos: llena Ud. mi vida de mistérios que no son mistérios” [Grifo do autor] 

Os tais mistérios são as deduções que Echevarría faz da vida privada de Carpentier. Para 

escrever um texto que uma vida e obra, Echevarría é sugestivo, dá vários saltos no 

                                                           
15 Carta de Carpentier para González Echevarría em 30/12/1977. GONZÁLEZ ECHEVARRÍA, Roberto. 
Cartas de Carpentier. Madrid: Editorial Verbum, 2008, p.125.  
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vazio. Para Carpentier, não há nenhum problema no que tange às análises de seus 

romances. Muito pelo contrário, há admiração. O trecho abaixo fala por si mesmo  

Hoy voy a ella, después de demoras debidas a mis muchos viajes y 
nuevamente con el pie en el estribo, diciéndole para empezar que, como se 
los dije muchas veces, su enfoque de mi obra en lo literário es perfecto. 
Difícil sería llegar a más lo hondo en su análisis pormenorizado de ‘Los 
Pasos Perdidos’ – novela que Alfonso Reyes, según me contó Carlos 
Fuentes, consideraba como un nuevo punto de partida en la narrativa 
latinoamericana. (Ibidem) 

 

A análise havia sido muito bem feita. Tanto que logo abaixo suas considerações 

passam a ser ainda mais elogiosas: “Por lo tanto, en lo Crítico-analítico, todo está 

perfecto. Insisto en ello.” [Grifo do autor] Como se a análise e a crítica fossem aspectos 

completamente distanciados dos rastros que o autor deixa no mundo. O contraste com a 

afirmação elogiosa é logo subsequente, e se configura no principal aspecto da tônica da 

carta: “Pero donde empiezo a asombrarme, y le confieso que, a veces, me produce su 

libro momentos de mal humor, es cuando entra Ud. en el aspecto biográfico” Biografia 

e crítica como aspectos inconciliáveis da existência do escritor. A pergunta seguinte 

explica ainda mais a verdadeira fúria com que Carpentier havia entendido a posição de 

González Echevarría. Por manterem uma troca epistolar considerada constante, o autor 

de Los Pasos Perdidos não havia entendido como foi possível acreditar em histórias não 

comprovadas sobre a vida do agora famoso intelectual cubano. A inquirição ganha voz: 

¿Cómo, habiéndome tenido al alcance de su mano, - como me tuvo Ud. 
durante años, puede cometer Ud. los mismos errores que he deplorado en 
artículos periodísticos de gentes que se basaban, al hablar de mi vida, en 
falsas referencias y vagas leyendas? (Ibidem) 

 

 O trecho parece um grito, quando lido na carta. O grau de temperança que 

marcava o semblante e as cordiales palavras se transforma quando o assunto passa a ser 

a sua vida privada, ou melhor, sua biografia. Porque em nenhum momento Carpentier 

tece alguma consideração ríspida acerca daquilo que pode ser ou não utilizado, pelo 

contrário, tudo é matéria para a escrita, desde que se adéque ao percurso a ele 

interessado. Alejo Carpentier tem clareza da importância da perspectiva memorialística 

para a elaboração de uma trajetória biográfica que lhe sirva e o insira na posteridade; 

para tanto, um “enquadramento de memória” era necessário. E ele seria composto, 

também, por aquilo que outros diriam acerca de sua obra. Portanto, controlar materiais, 
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documentos, escritos era a forma mais imediata de buscar influir diretamente sobre 

aquilo que poderia ser dito. Uma forma de escrita de si às avesas que Echevarría notou 

bem: escrever um livro pelas mãos de outro. Estas tensões foram basilares para os 

atritos ocorridos entre os dois, mesmo que de maneira sutil. Dentre toda a discordância, 

duas foram as principais tensões que se configuraram como temas de suas biografias: a 

primeira se refere à busca incessante de Carpentier por reafirmar a sua cubanía; a 

segunda, o inexpugnável compromisso político. 

 Em entrevistas e textos ao fim da vida, González Echevarría entendeu a 

trajetória de Carpentier associada ao caráter do erro, desvio e desalento. Concebia que 

Carpentier “... empezó a habrarse una historia y una imagen que no respondia a los 

hechos.” (GONZALEZ ECHEVARRIA, 2009) Não é este exatamente o percurso 

seguido aqui em que a intenção é entendê-lo como um personagem de si, com todos os 

desvãos humanos e a tentativa de organizá-lo em uma narrativa coesa, chamada de 

biografia. Em vários textos críticos Echevarría reafirma a mesma tônica de suas críticas; 

uma diferença de tom, mas que possui um impacto direto na análise, pois está 

referendada pelo modo como se relaciona com o seu passado; seja pela proximidade 

construída com ele, seja pela instantânea necessidade de exclusão. 

 A questão mais controvertida para muitos críticos que se aproximam da obra de 

Carpentier são as referentes ao período de sua adolescência. Carpentier sempre 

enfatizou que, a partir de 1912, teria vivido no interior de Cuba. Porém, não há nenhum 

dado que comprove isto, e estudos mais recentes indicam que nestes anos esteve em 

Paris. Apontar que viveu estes anos de juventude como campesino era fundamental para 

o símbolo da nação que gostaria de ser prova viva. “Es precisamente esa época, acaso, 

la mas importante de mi vida, la que me marcó para siempre. Durante esos años de 

segunda infância y temprana adolescencia solamente conocí la compañia de campesinos 

cubanos y acabe, literalmente, por hablar su lenguaje.” (CARPENTIER, 1977:119) As 

críticas exaltadas de Carpentier surgem quando afirma que o crítico não teria observado 

a “... importancia que tiene, para mi ... el error fundamental en que Ud. incorre al 

afirmar que, del año de 1912 al año de 1921, yo he vivido fuera de Cuba y me he 

formado en colégios y liceos de Paris.” Afirma, em momento posterior da carta, que 

somente conheceu Paris “...a la edad de 23 años...” e que se orgulhava muito deste seu 

contato tardio. O nacionalismo seria algo que deveria ser necessariamente reafirmado 
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não somente em seus textos, mas também em sua trajetória de vida. Uma prova de 

fidelidade, pode-se deduzir. 

 Isto causou um impacto significativo sobre toda a fortuna crítica do autor. O 

período francês de sua obra é um dos menos estudados, justamente por não representar a 

ênfase no discurso político de seus escritos. Aquilo que merece ser esquecido, pois são 

apenas apegos passageiros à velocidade dos artefatos da modernidade, como o cinema e 

o rádio. Este apelo do autor ao estilo de vida moderno é uma das marcas de sua obra. Há 

aqui uma hierarquia posta: um autor se reconhece por seus romances, obras maduras, 

portadoras de significado e representativas de narrativas que permitam tornar-se 

patrimônios nacionais, como La Consagración de la primavera. Além disso, seu 

encontro tardio com a história confere maior legitimidade à experiência da escrita, 

situada na fronteira porosa entre o engajamento político e o experimentalismo artístico. 

O desmerecimento de seus escritos mais curtos, como crônicas, contos e curtos artigos 

para o rádio provém, também, de serem produtos associados à velocidade da 

modernidade.  

Outro tema é mais significativo em seus escritos: o compromisso político. 

Carpentier buscou construir uma escrita de si, através de sua epistolografia, que pudesse 

unir as duas pontas da vida. Sua adesão ao regime de Fidel Castro tornava essencial 

forjar uma imagem de si vocacionada para a relação estreita com o político. Echevarría 

coloca algumas dúvidas, em tom acusativo, sobre esta possibilidade, especialmente ao 

dizer que o autor cubano deveria ter estudado na França em sua juventude. Daqui 

surgem as críticas por parte do já quase octagenário autor cubano.  

En lo que se refiere a una total unidad de conceptos políticos que 
acompañaron mi trayectoria, le diré que Araceli Garcia Carranza, que 
maneja mas de três mil fichas mias en la Biblioteca Nacional ‘José Martí’, se 
asombra de ver que jamás me aparte de una línea que aparece ya en mis 
escritos de 1925-1932. (Ibidem) 

 

 Nada mais explícito do que esta afirmação para dar um grau, significativo, de 

autoridade sobre o argumento da linearidade de sua orientação política. As duas pontas 

da vida eram duas vertentes de uma só existência política. Mais uma estratégia de 

esquecimento de seu passado francês, intimamente vinculado à agitação da vida 

moderna e de todo deslumbramento pela vida parisiense, assim como por opções que, 

muitas das vezes, deixavam a escrita, seja ela combativa ou não, para trás. Uma “línea” 
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como metáfora de si e do seu próprio caminho, que serve, aqui, como parte de uma 

estratégia que visa à coerência inquestionável de um ritual de sacralização do nome. A 

autobiografia como o controle rígido de si, por meio de certa educação política capaz de 

tornar a vida uma experiência narrativa a ser transmitida de forma coesa, retilínea, e, 

consequentemente, gerar legado.  

Outra forma de argumentação teria invalidado, mais ainda, a pertença do período 

francês aos escritos de Alejo Carpentier. Na troca epistolar com González Echevarría, o 

autor de Los Pasos Perdidos refuta cabalmente uma de suas principais teses dos anos 

vinte, o mundonovismo.  

Ciertas decepciones que tuvimos todos en lo que se referia a una Europa que 
parecia haberse desplomado por siempre en la catástrofe del 40-45 y que 
fueron reflejadas por los mismos europeos en términos tales como aquellos 
en que Paul Valery afirmaba que al hombre del viejo continente no le 
quedaba más remedio que “contemplar sus hermosas ruinas”, se ha venido 
abajo desde el resurgimiento de un viejo mundo que, pese a sus heridas y 
mataduras sigue bien vivo. (CARPENTIER, 1972:51) 
 
 

 Os personagens aqui já são bem conhecidos. Paul Valéry e a Europa, a ruína e a 

ascensão; sua escrita aparenta ser mais um ajuste de contas com o passado, uma maneira 

de referendar outra forma de leitura de si e de seus escritos, não mais associados, agora, 

ao tema da decadência europeia. Essa afirmação, escrita na última década de sua vida, 

solicita um determinado encaminhamento para o entendimento da obra, uma 

compreensão que ela pouco solicitou para si mesma: uma leitura autônoma de seus 

escritos. Pode-se sugerir que renegar o lugar da tese da decadência europeia não 

signifique, imediatamente, uma recusa para seus textos, mas expresse que eles devem 

possuir interesse para além do debate político momentâneo, o que os torna capazes de 

serem lidos, com algum interesse, pela posteridade. Ao mesmo tempo, deixam de 

vincular Carpentier ao rígido enquadramento exercido pela geração a que pertenceu e 

solicita, ao seu nome, uma autonomia maior do que as fáceis definições de escritor 

latino-americano em sua contraposição imediata ao continente europeu.   

 Carpentier, dessa forma, parece conseguir, com as mãos de ferro que tentou 

enquadrar seu nome, justamente algo que seria o contrário, certa possibilidade de 

leitura. É no meio disso que se tenta encontrá-lo. Entre os muitos desvãos e mudanças 

de rota, entre as múltiplas variações de percurso, que relembram os movimentos de 

ascensão e queda presentes no mito de Sísifo, seu intento parece ter sido almejar certa 
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homogeneidade de conduta, certa estabilidade que permitisse enquadrar, como os 

personagens de La consagración de la primavera, sua vida dentro de uma moldura a ser 

lembrada pela posteridade. Uma espécie de alcance da glória, que bem relembra as 

tópicas da tradição clássica que buscava ler, descrever e emular. O próximo passo deste 

escrito, na verdade, é um recuo temporal: os anos franceses do período entre guerras. 

Embevecido pelo encanto da “cidade luz”, Carpentier expõe, em seus curtos escritos, 

uma sedução pela vida moderna que muitos de seus biógrafos e críticos pouco 

atentaram. A imagem do escritor latino-americano, defensor das propostas políticas da 

Revolução Cubana, é pouco afeita aos escritos sobre a fugacidade dos anos franceses. 

Todos eles são partes de um todo que, aos poucos, vai conformando uma obra plural 

que esteve enredada em indagações acerca do que é a modernidade, ao longo do século 

XX.  
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PARTE II 

Caminhos do nome: o moderno como a sedução pelo novo 

 

Um dos períodos mais controvertidos da trajetória intelectual de Carpentier se 

inicia em meio às águas do Atlântico, a bordo do grande navio Espanha, rumo à França, 

experimentando sensações, em seu trânsito, que lhe permitiram dar o veredito “La 

travesía fue maravillosa”. Há a querela pela imagem de um intelectual que fugia de um 

regime repressor, mas que não passava privações, pois “La vida que se lleva a bordo es 

una existência de millionario.”, recheada de tudo de bom que, em momento posterior da 

vida, não gostaria nem mesmo de lembrar. Mesmo que não fosse pecado, soaria 

estranho entender que um fugitivo tivesse uma rotina tão difícil que o fizesse “Despertar 

a las 9½, baño de  agua salada caliente, almuerzo monstruoso, paseo, otro almuerzo, 

siesta, paseo, te, partido de tenis, smoking, ... cine, baile hasta las tres de la madrugada” 

A rotina também era recheada de trocas artísticas que tornavam a materialidade ainda 

mais deslumbrante “Como pasajeros solo hay literatas, periodistas, escritores, toreros, 

cantantes y otros ejemplares de la fauna artística.” Os dias assim vividos deveriam ter 

ares encantadores, pois “hacemos bromas y bailamos todo el día.” Períodos em que tudo 

lembra festa, frescor e alegria, já que, além disso, “La cocina es simplesmente 

extraordinaria con una botella de vino por persona en cada comida.” Que permite, 

inclusive, muitos exageros. “Algunas veces nos permitimos el lujo de una comida 

acompañada con champaña.” Talvez por isso tivesse sentido alterações em si tão 

profundas e notórias “Debo ter aumentado unas diez libras y me he puesto rojo como 

um gallego.” 16 Um mundo hermético vivido de deslumbre e sensações múltiplas que 

lhe assegurava solidão e pertencimento.  

Não que o deslumbre fosse algo exclusivo de seus instantes a bordo. “...y yo 

continué el viaje a Paris en tren especial de lujo, con toda la flor de la prensa francesa.” 

Tudo parecia haver continuidade “... água fria y caliente, servicio, ventana a la calle, 

baño, limpieza, buena presencia..” uma vida material de muitas seduções em sua própria 

moradia “... mi habitación me custa exactamente (incluido el servicio) 350 francos...” 

                                                           
16 Todas as notas são referentes à primeira carta de Carpentier para a sua mãe Lina Valmont de 
26/03/1928. CARPENTIER, Alejo. Cartas a Toutouche. La Habana: Editorial Letras Cubanas, 2010, p. 
33-35.  
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em épocas do período entre guerras era de se compreender sua inesperada alegria. 

Contentamento também partilhado por muitos norte-americanos, já que, ao fim, “(¡14 

dólares!) al mês...” o que lhes permitia transitar com muito maior leveza e facilidade 

pela cidade luz. Afinal, “En cuanto a las comidas, almuerzo y como en tres 

restaurancitos de artistas y estudiantes en Montparnasse.” Não somente o ambiente 

representava alegria para o escritor. “Excelente cocina – mucho mejor do que en casi 

todos los restaurantes de lujo de La Habana – tres platos, queso o postre y una botella de 

vino.” Um momento esfuziante que a rotina tornaria ainda mais delicioso. “Eso no va 

nunca más allá de los diez francos... lo que significa que sale en menos de 40 centavos 

por comida”. Uma pechincha que ampliaria a sedução proporcionada pela ambiência 

parisiense.  “Desde que estoy en París, y teniendo en cuenta que la primera etapa de una 

ciudad cuesta más caro, gasto alrededor de 2 dólares al dia, con táxis, salidas, metros, 

compras, adquisición de libros y revistas para estar al dia...” o que ampliava a 

experiência de aceleração e velocidade vivida e criava um ambiente que lhe gerava 

promessa. “He calculado de vivir aqui – limitándome a lo indispensable, esto es: casa, 

alimentación, lavado - ... – me costaba – viviendo muy bien – menos de 45 dólares al 

mes.” O medo da dificuldade com as condições materiais de existência parecia ter sido 

deixado para trás, pois agora poderia, inclusive, acalmar a sua mãe. “Es decir que no 

tienes que tener ni la más mínima inquietud al respecto.” 17 Apesar de escrever para 

revistas e jornais de Cuba, encontrava em sua mãe um porto para suas dúvidas e 

angústias, e também uma mecenas capaz de aplacar os problemas mais imediatos. Tudo 

isto misturava desejo e promessa pelo estilo de vida moderno. Era uma cidade em que 

as luzes eram faróis para um futuro que o consagraria em meio a todos os grandes 

escritores dos anos loucos franceses. 

Nada mais estranho do que a sensação de pesar experimentada pelo autor, em 

meados da década de 1930, entretanto. Comentando afirmações de sua mãe, respondeu: 

“Pero no sabes cuánto heroísmo, cuánta resistancia hace falta para ganarse la vida en 

Europa. Piensa que, al fin y al cabo, hace más de un año y medio que yo no recibo 

dinero de Cuba”, o que tornava a vida na capital francesa de extrema dificuldade. 

“Hasta ahora solo he logrado ganare la vida en París, lo cual es ya una prueba titânica 

para un extranjero.” As dificuldades de manutenção com o ordinário do mundo 

                                                           
17 Todas as notas são referentes à segunda carta de Carpentier para a sua mãe Lina Valmont de fins de 
mayo de 1928. CARPENTIER, Alejo. Cartas a Toutouche. La Habana: Editorial Letras Cubanas, 2010, 
p. 35-39.  
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tornaram-se cada vez maiores, o que impossibilitava o ambiente promissor da década de 

1920 e modificava a tônica de suas cartas. “Tu me dirás que no vale a pena vivir en 

París para llevar esa vida. No. Hay que ver el problema desde outro ángulo. Si los 

intelectuales se hacen grandes en Europa, es precisamente porque son capaces de llevar 

esa vida.” Esforço onde antes havia leveza; força onde antes havia desfrute. “Los 

débiles se quedan a la orilla del camino, pero los fuertes triunfan.” Superar o obstáculo 

como forma de redenção da existência. “Y yo no estoy dispuesto a retroceder por un 

camino, porque es un camino lleno de dificultades.” Uma mudança drástica que associa 

seu percurso individual ao cenário cambiante e sombrio dos anos trinta. O que causava 

estranheza em sua mãe-correspondente, que não deixava de fazer cobranças. “La gran 

equivocación de ustedes estuvo siempre en creer que yo me pasaba el dia escribiendo, 

en mi habitación, y desde luego, no se explicaban que yo no fuese capaz de mandar 

artículos regularmente a La Habana.”18  

O perfil de escritor e periodista já não se adequa mais ao seu novo rol de tarefas. 

Era agora produtor de rádio e tinha uma agenda diária cheia de compromissos e 

vínculos com a produção publicitária “Los ensayos de la radio me tomaban desde las 8 

de la mañana, hasta las 12 y media. Después tenia que andar por París com Deharme, 

desde las 2 hasta las 4, para buscar los intérpretes. Después había ensayo de 4 a 7. Y 

después, los conciertos comenzaban a las 8 y media de la noche...a las 11 de la noche... 

tênia que trabajar en mi casa hasta las 2 de la mañana...” Uma rotina diária árdua, em 

um momento em que o próprio rádio, como artefato da modernidade, tinha grande 

expansão em seu vínculo com a cultura de massas, o que deixava pouco tempo para a 

escrita, sem dúvida, “... cuando, en un mês dispongo de cinco días libres para escribir 

para mi, es mucho.” Apesar da cena, resta saber se a veracidade está na ausência de 

tempo, ou no apelo sedutor dos bens culturais da modernidade. Especialmente na troca 

de missivas com a sua mãe Lina Valmont, a carinhosamente chamada de Toutouche, o 

que se vê é um Carpentier de muitas faces, mas permanentemente buscando cena. Um 

Carpentier que viria a ser diminuído por sua fortuna crítica e que escreveu acerca de 

assuntos os mais variados: de Jean Cocteau a Josephine Baker, passando pelo grupo dos 

surrealistas; que esteve imerso nos principais grupos de latino-americanos que viviam 

os anos loucos, inclusive com amizade estreita com Heitor Villa-Lobos, mas que não se 

                                                           
18 Todas as notas são referentes à carta de Carpentier para a sua mãe Lina Valmont 04/01/1933. 
CARPENTIER, Alejo. Cartas a Toutouche. La Habana: Editorial Letras Cubanas, 2010, p. 337-343. 
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furtou a tecer outros contatos, especialmente aqueles com Robert Desnos e suas 

experimentações de escrita automática e sonho; assim como os variados vínculos 

empregatícios, como o rádio, não somente para ganhar a vida, mas para estar mais 

próximo ao veloz, ao artificial, ao evanescente. Entre tantos lugares, o que restou foram 

volumosas crônicas, consideradas, genérica e superficialmente, como parte da 

formação, mas que representam a adesão a outro tipo de possibilidade do moderno, não 

somente aquela que se externou sob a forma do escritor engajado que utilizava a pena 

permeada de história. Um estilo moderno que expurga o valor pragmático da história 

para a compreensão do presente, mas reafirma uma determinada experiência do tempo 

vinculada à transitoriedade, ao fugaz, ao imediato.  
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Capítulo II 

 

O encontro, o cenário, o diálogo.  

 
 

Então, disse o Senhor Deus, 
eis que o homem se tornou um 

de nós, conhecedor do bem e do mal. 
Gênesis 3, 22 

 
 

Incerteza, instabilidade e mudança. A alteração de cenário experimentada pelo 

mundo europeu, logo após a Grande Guerra, legou a sensação de certeza evanescente 

àqueles que, levados às ruas para vivenciar um mundo em transformação, puderam 

notar que os símbolos e fidúcias sob quais se erigiu o longo século XIX estavam ruindo. 

A Europa que acordou, após 1918, tinha plena certeza de que nada mais seria como 

antes. Paul Valéry, pouco depois desta experiência que transformou o velho continente, 

fez observação ilustre acerca da fragilidade das culturas em face à capacidade humana 

de autodestruição: “Nós, a civilização, sabemos agora que somos mortais.”19 A 

afirmativa enreda dois tipos de perspectiva: uma particularista, outra universalista de 

crítica da cultura. A dialética entre estas duas dimensões foi utilizada por Valéry para 

elaborar a crítica das certezas e dos paradigmas que serviram de norte para a sua época; 

ela representou uma abertura de caminho, uma senda que permitia outras vozes se 

manifestarem, logo após o fim da Primeira Guerra Mundial. O sistema internacional, 

por seu turno, experimentou laços frouxos entre as nações que possuíam a árdua tarefa 

de ordenar a anarquia natural entre os países europeus - expressa na aguda dificuldade 

dos analistas contemporâneos em qualificar com precisão o período entre guerras. 

(CERVO, 2001:173-221) Os historiadores, simultaneamente, criaram expressões 

contrastantes para caracterizar o período – “paz ilusória”, “paz frustrada”, “turbulência 

européia”, “arranjo de transição”, entre outras. Uma grande tarefa que incluía duas 

ações simultâneas: como alinhavar arranjos de paz e como propor um desmonte menos 

traumático do mundo liberal edificado no século XIX. Edificação e ruína são tônicas de 

um período marcado pelo desejo de ordem internacional e seu esfacelamento por um 

mundo veloz, volátil e de sensibilidade aguçada, no plano da cultura.  

                                                           
19 “Nous autres, civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortelles.” VALÉRY, Paul. La 
Crise de l’esprit. Première Lettre. Disponível em: http://www.wikilivres.ca. Acesso em: 10/01/2012.  
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A década de 1920, em especial, atravessou anos de ideias nômades, mutantes e 

de ampliação de dúvidas. Normalmente espremida em análises que privilegiam o grande 

arco que serve de referência para periodizações clássicas, como 1880 e 1930, ou, então, 

tomada como uma preparação para uma década de solidificação de argumentos, como 

ocorre na década de 1930, os anos vinte apresentam caráter contingente e de 

indeterminação. O gradual obscurecimento da Europa como centro de força econômica 

e a expansão cada vez maior dos Estados Unidos como novo protagonista do mundo 

ocidental, começa a demonstrar impactos no âmbito da produção cultural. Novos 

ritmos, cores e propostas ampliam a possibilidade de contato com um universo rico e 

proveniente de outras partes do mundo, mesmo que o cenário, o local de aparição, o 

palco seja europeu. Edmund Wilson, em uma avaliação da relação entre os Estados 

Unidos e a Europa, nos anos vinte, acreditava que a ascendente nação norte-americana 

não havia sido feita para as manifestações intelectuais e estéticas, que teriam que “se 

espremer entre edifícios e prédios comerciais”. (KONDER, 2009:31) O pouco crédito 

mostra seu engano, visto que a pujança econômica vai gradualmente permeando o 

âmbito cultural. A velocidade das trocas comerciais, das inovações teóricas e dos 

contatos intelectuais amplia-se em um horizonte que cada vez mais estreitava os 

vínculos entre o espaço americano e o europeu e, ao mesmo tempo, anunciava uma crise 

econômica mundial. Coincidentemente, a grande originalidade nas artes serviu de 

sismógrafo a um novo regime de temporalidade em que o presente, por ser fugaz, 

passou a ser visto, como demonstrara a Grande Guerra, de extremo valor.  

O conjunto de experimentações seguidas que a Europa vivenciou e as novas 

possibilidades deste terreno fértil rascunharam novos horizontes para a ação dos 

homens. A Grande Guerra colocou em julgamento dois conceitos fundamentais do 

século XX: civilização e sujeito liberal. Eles representavam linhas de forças de debates 

sobre os principais dilemas para a inserção da América em um mundo organizado por 

padrões europeus. Dilemas que necessitariam ser negociados, modificados, ritmados por 

outras propostas, sons e opções. A resposta intelectual para esses dilemas utilizou cada 

vez mais categorias contrastantes para entender o mundo, dentre elas a “Velha Europa” 

e a “Jovem América” interessa particularmente a esse estudo. Conceitualmente 

associadas a esta perspectiva, as vanguardas estéticas promoveram a ruptura da 

dicotomia existente entre “alta cultura” e “cultura popular”, de modo que, como bem 

analisa Viviana Gelado, expressavam uma aposta feita, de forma maciça pelos 
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integrantes destes grupos, no conceito de cultura em oposição ao de civilização. Este 

último era identificado como tendo sido incorporado excessivamente pelos intelectuais 

da geração anterior e que eram a expressão, por excelência, de uma concepção 

utilitarista e iluminista de cultura que entrou em colapso com a Grande Guerra. 

(GELADO, 2006) 

Analisando estes anos vinte, Patricia Funes aprofunda as considerações 

entendendo que o vínculo entre o problema nacional, como temática central para a 

reflexão intelectual, se transforma em uma atitude de redenção e está completamente 

ligada à crise europeia, ao se reforçar com o colapso oligárquico das nações latino-

americanas. A nação, como conceito, deixa de ser um perímetro complementar ao 

Estado e passa a ser um lugar de condensação de complexidades e contradições sociais 

dentro do contexto da modernidade. Ante isto, a intelectualidade latina buscou novas 

formas de produção de sentido para este mundo. Como cita a autora “Por paradójico que 

parezca, es visible la conéxion entre la vanguardia europea y la vuelta de los 

intelectuales latinoamericanos a sus orígenes”. (FUNES, 2006:15)  

Essa afirmação é particularmente interessante para os rumos desta tese, pois este 

primeiro momento é todo ele dedicado a acompanhar os anos franceses de Carpentier, 

após sair de Havana. O percurso analisa tanto seu passado de vínculo ao grupo 

minorista quanto as amizades que construiu na Europa, principalmente aquelas tecidas 

com outro intelectual latino-americano, de importância significativa em sua obra, Heitor 

Villa-Lobos. O início da relação entre ambos ocorreu em Paris, enquanto Carpentier era 

redator e editor de revistas musicais que visavam à divulgação e análise dos novos 

rumos musicais propostos por artistas do calibre de Stravinsky. O interesse específico se 

encontra no modo de adesão aos bens culturais da modernidade, dados pelo 

encantamento de Carpentier por tudo o que ocorria na Paris literária, e, 

simultaneamente, o modo como suas reflexões se orientavam pelos referenciais tanto da 

autenticidade quanto da artificialidade, códigos em colapso. Subjacente a tudo isto são 

analisadas as relações entre trajetória de vida e ambiência intelectual, pois o episódio 

Paris, na vida de cada um desses artistas, serviu para reorientar o seu interesse pelo 

nacional. Trabalha-se no território da ambivalência que, conforme argumentam alguns 

autores contemporâneos, como a própria Patricia Funes, ampliou a preocupação com o 

nacional.  
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    2.1 – Encontro latino-americano com sotaque francês: Carpentier e Villa-

Lobos. 

Em 1928, ao chegar a Paris, Alejo Carpentier era portador de um passado e de 

algumas convicções políticas. Sua memória pessoal, profundamente permeada pela 

atualidade política de Cuba, chocava-se com seu próprio imaginário de Paris, o que 

transformou esta cidade em uma miríade de possibilidades. Nada mais instigante para 

um escritor que buscava maior liberdade para seus escritos e se encantava com todas as 

seduções dos artefatos modernos. Talvez por este deslocamento incessante de 

perspectivas, Paris pôde proporcionar a Carpentier uma revisão de si mesmo, certo olhar 

para dentro, que seria repetido ao longo de toda a sua existência, em seu trânsito, 

frequente, entre a América e a Europa. Dois continentes unidos, durante o período entre 

guerras pelo trânsito de informações e de personagens que fizeram da presença latino-

americana em Paris uma das mais significativas, junto aos outros americanos, os do 

então ascendente poder do norte. Um modo lúcido de compreender os vínculos de 

sociabilidade de Carpentier, neste período, é percorrer seus diálogos e trocas 

intelectuais, que se manifestavam tanto na música e em suas crônicas, quanto nas 

pequenas histórias de proximidade a outros autores.  

“Heitor Villa-Lobos é a primeira grande força musical da América Latina que se 

faz sentir na Europa.” (CARPENTIER, 1928) Com esta frase de efeito, Carpentier 

buscou sintetizar a importância que Heitor Villa-Lobos teve para o ganho de 

notoriedade que a música latino-americana atingiu no cenário europeu, no início do 

século XX. Recém-chegado do Brasil a Paris, o compositor de Amazonas não era 

nenhum desconhecido quando aportou em solo francês. Pelo contrário, já era um nome 

de vulto no cenário musical e artístico brasileiro, tendo participado, inclusive, da 

Semana de Arte Moderna em São Paulo. Villa-Lobos proferiu uma frase conhecida por 

muitos e pronunciada em sua primeira experiência parisiense, em 1923: “Não vim aqui 

aprender, vim mostrar o que fiz”. A finalização tornou mais forte a afirmativa: “Se 

gostarem, fico; se não, volto para minha terra.” (HORTA,1987:44) Essa frase ajuda a 

entender a perspectiva de um autor que não buscava na capital da cultura europeia o 

papel de discípulo, mas percebia o seu momento em Paris como o instante da eclosão de 

uma carreira artística que já possuía um projeto intelectual próprio. Em outra vertente, 

mas intimamente conectada com a anterior, essas afirmativas tão incisivas caracterizam 

o desejo de Villa-Lobos por manter o controle sobre os rumos de sua obra. Uma obra 
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que a esta altura buscava visibilidade, e que não pôde ficar imune às alterações que o 

ambiente parisiense promoveu, inclusive devido aos muitos encontros ocorridos, entre 

eles, com o próprio Alejo Carpentier. 

Ao mesmo tempo, as frases propõem que a interação entre ambos foi quase 

imediata e serviu de porta de entrada para muito mais que uma simples amizade. Os 

fecundos encontros que ocorreram ao longo da vida foram produto do reconhecimento e 

semelhança de escolhas na produção intelectual: amizade, troca intelectual, crítica 

estética e construção de obras-de-arte. É difícil dizer com plena clareza onde o diálogo 

ocorrido por mais de trinta anos, entre Alejo Carpentier e Heitor Villa-Lobos, teve uma 

maior incidência. Entretanto, é certo afirmar que o contato, iniciado em Paris, motivou 

uma proximidade que germinou respeito e admiração. Tendo em comum a herança 

americana sobre seus ombros, à sua maneira cada um deles buscou encontrar um modo 

próprio de lidar com as vicissitudes de estarem no centro de produção cultural do início 

do século XX. Provenientes de uma América Latina pouco conhecida em termos de 

produção artística, carregavam em suas mentes o objetivo de construir obras que 

expressassem a singularidade que acreditavam possuir dentro da capital francesa. Além 

disso, imbuíam seus instintos da tarefa de que esta originalidade que portavam não se 

submetesse aos padrões acadêmicos franceses. Diante de nomes em constante ascensão 

no meio artístico, assim como a presença de alguns outros plenamente consolidados - 

como o próprio Stravinsky, tão importante para a composição das obras de Villa-Lobos 

- a dúvida permanente era como instalar o debate entre a singularidade cultural da 

produção e, ao mesmo tempo, alçar sua busca pela conquista de uma expressão 

universal. 

 Estas questões atravessariam toda a obra (e, por que não, a vida) dos dois autores 

e foram o mote da aproximação. O primeiro ensaio do então crítico musical Alejo 

Carpentier sobre Heitor Villa-Lobos é de 1928 e analisa diversos aspectos da proposta 

musical do brasileiro. Apesar de já possuir ensaios anteriores sobre música publicados 

em revistas cubanas, nos quais fazia referência à produção musical de Heitor Villa-

Lobos, esta era a primeira vez em que Carpentier tinha tecido um ensaio sobre o músico 

brasileiro. Devido ao seu olhar aguçado e fina sensibilidade, alguns conceitos que 

norteariam apreciações futuras feitas por outros críticos acerca das composições do 

brasileiro foram intuídos pelo ensaísta cubano.  
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Para sustentar melhor o argumento que será utilizado para a compreensão da 

obra e da atividade de Carpentier na “cidade luz”, é necessária uma reflexão acerca dos 

diferentes caminhos que trouxeram estes dois latino-americanos para a Europa, nos anos 

vinte. Assim, acredito que não somente a trajetória, mas possíveis digressões ocorridas, 

neste estudo, tornem-se mais claras. Villa-Lobos teve a sua primeira experiência 

parisiense em 1923, quando desembarcou na “cidade luz” com o intuito de buscar 

inserção em um novo cenário cultural. Apesar de geralmente ser descrita como a 

realização de um sonho, a estada de Villa-Lobos esteve mais associada aos possíveis 

rumos de divulgação e de reconstrução de sua obra, do que propriamente um período de 

encantamento. Sua intencionalidade em construir frases de efeito, que visavam negar o 

seu papel de epígono do continente europeu, está ligada diretamente ao caráter singular 

que enxergava em si mesmo e em suas obras. Esta visão de si mesmo como um produto 

singular de sua própria cultura e de suas obras como o instante privilegiado desta 

expressão foram as principais motivações para o árduo trabalho de reunião de recursos 

para que pudesse viajar e se manter em Paris.20 Na capital francesa, todo o seu empenho 

para estabelecer-se girou em torno da busca por criar uma ambiência em que 

encontrasse troca e divulgação e, ao mesmo tempo, onde conseguisse fabricar um 

espaço de permanência enquanto artista.  

Carpentier, por sua vez, estava morando em Paris desde meados do ano anterior, 

quando optou por buscar na Europa uma espécie de autoexílio. Nesses tempos, já era 

uma figura importante no meio intelectual cubano: tinha sido preso devido às suas 

atividades políticas no grupo Minorista (grupo que tinha proposições inovadoras acerca 

do estado da política e da arte cubana), havia mantido contato com importantes 

intelectuais do meio latino-americano, como Diego Rivera e José Clemente Orozco, e 

havia fugido de Cuba, por intermédio de seu amigo Robert Desnos, para Paris, onde 

passou a manter contato com o grupo surrealista. Dentre todas as atividades em que se 

envolveu durante o período, a sua atuação no grupo Minorista pode ser caracterizada 

como aquela em que ganhou maior vulto, devido tanto à ousada proposta para um país 

que vivia sob a ditadura de Machado, assim como pela sociabilidade intelectual e troca 

entre os participantes. 

                                                           
20 As dificuldades de Villa-Lobos para conseguir recursos para manter-se em Paris variaram ao longo de 
sua vida. Seus principais mecenas foram os irmãos Guinle, que o auxiliava na dificuldade de recursos “O 
que eu posso dizer, apenas, é que tenho calo nos dedos, de tanto me exercitar ao violoncelo, a fim de 
levantar recursos para minha subsistência.” Para maior desenvolvimento desta troca epistolar ver: 
PEPPERCORN, Lisa M. The Villa Lobos Letters. Kingston-upon-Thames, Toccata Press, 1994, p. 38-52.  
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Como desde os vinte anos já estava imerso na atividade jornalística, Carpentier 

conseguiu estabelecer importantes vínculos com a intelectualidade de Havana. O Café 

Martí foi um espaço de sociabilidade para grande parte daqueles que, em início de vinte, 

postulavam novos rumos para a cultura da ilha. Neste espaço eram discutidas questões 

referentes à política nacional e aspectos e direcionamentos da arte que estava sendo 

produzida em todo o mundo. Tais discussões propiciavam a atualização e um contato 

mais intenso com a obra de José Martí, cujas ideias serviram de referência para a luta 

contra o imperialismo norte-americano manifestada pelos intelectuais da ilha. A 

primeira inserção de Carpentier foi vinculada ao grupo dos Treze, jovens que possuiam 

afinidades estéticas e políticas, mas que ainda não asseguraram uma proposta intelectual 

e, principalmente, de ação política coesa. O grupo se dissolveu rapidamente. Estava 

lançada, porém, a possibilidade de que as tertúlias literárias continuassem. O grupo 

Minorista foi fundado em 1924 e reunia entre seus membros grande parte da referência 

intelectual cubana que era contrária ao regime de Gerardo Machado. Além de Alejo 

Carpentier, pertenciam ao grupo José Manuel Acosta, Tallet, Emilio Roig de 

Leuchsenring, Ruben Martínez Villena, Julio Antonio Mella, Fernando Ortiz e Amadeo 

Roldán. Uma geração que se aglutinava dentro do grupo e que possuía uma proposta de 

ação intelectual que visava romper com o academicismo que servia de referência para a 

reflexão letrada cubana. Em 1927, o grupo lançou um manifesto que serviu como uma 

de suas iniciais aparições no cenário cubano. O horizonte de trabalho estava delimitado: 

Por la revisión de los valores falsos e gastados. 
Por el arte vernáculo y, en general, por el arte nuevo en sus diversas     
manifestaciones. 
Por la reforma de la enseñanza pública. 
Por la independencia econômica de Cuba, y contra el imperialismo yanki. 
Contra las dictaduras políticas unipersonales en el mundo, en América, en 
Cuba. 
Por la cordialidad y la unión latinoamericana (CHAO, 1985:298) 

 
A interação entre a proposta de uma escrita romanesca e sua ação política, 

associada à mudança dos referenciais de certo academicismo que vigorava em Cuba, 

vinham atreladas ao constante apelo por reformulação de questões de base da própria 

política e clamava por uma maior união latino-americana. Ao mesmo tempo que as 

atividades do grupo Minorista ocorriam, Carpentier passou a escrever para semanários e 

revistas de circulação ampla criadas próximas ou durante o período da Primeira Guerra 

Mundial. Sua produção dividiu-se entre as revistas Social e Carteles, de grande 

circulação na ambiência cubana. Fundada em 1916, pelo caricaturista Conrado Walter 
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Massaguer, Social era a materialização do interesse burguês pela frivolidade e 

velocidade de uma Cuba que iniciava um processo de modernização. Estimulada pelo 

aumento vertiginoso do preço do açúcar no mercado mundial, dada escassez provocada 

pela Primeira Grande Guerra, os novos ares do moderno que atravessavam Havana 

desenvolveram uma nova burguesia cubana que vivia da efemeridade do contato com o 

ambiente europeu. (BETHELL, 1994) Social nasceu para o deleite exclusivo desta alta 

camada burguesa que se enriqueceu do clima de atordoamento do ambiente europeu e 

estava voltada precisamente para “hacer olvidar los horrores de la guerra.”, segundo o 

frontispício da revista. Conseguia reunir em si a máxima frivolidade com considerações 

marxistas de autores de toda a América, abarcando um escopo que ia de José Carlos 

Mariátegui ao próprio Carpentier.   

No âmbito de sua participação em revistas, tornou-se chefe da edição de 

Carteles, em 1924, revista que teve importante presença no meio intelectual cubano e 

que circulou até 1949. Fundada em 1919, por Oscar e Conrado Massaguer, iniciando 

como divulgadora de espetáculos, logo depois se converteu em semanário popular e 

atendia a um público muito mais amplo do que a high life de Social. Esta publicação 

gradualmente passou a atingir um grupo mais amplo voltado para algumas questões de 

âmbito político e proporcionou embates significativos contra a ditadura de Gerardo 

Machado, graças ao empenho tenaz de Emilio Roig Leuchsenring y Luis Gómez 

Wanguermert. Durante o seu trabalho em Carteles, Carpentier escreveu diversas 

crônicas que diziam respeito a temas variados como a crítica musical, o panorama 

político e as análises de romances russos.  

Seu trabalho como chefe de redação de Carteles proporcionou uma viagem 

distintiva para sua formação política. Em 1926, Carpentier foi ao México para uma 

convenção de jornalistas. Sua jovem idade foi um importante estímulo para que lhe 

fosse oferecido um banquete em que teve contato pela primeira vez com José Clemente 

Orozco e Diego Rivera, início de uma amizade que duraria até a morte de Rivera. Mais 

do que um simples encontro de uma fortuita viagem, o México gerou um impacto 

profundo dentro das convicções estéticas de Carpentier.  

...pasé noches y noches charlando con Diego Rivera; vi la obra de José 
Clemente Orozco creciendo por las paredes en ‘los muros conquistados a la 
burguesia’ , y de ese contato surgió en mí una tremenda duda: yo acababa de 
ser iniciado en las maneras de pintar de un Juan de Gris, de un Picasso, en el 
cubismo; una pintura que iba cada vez más hacia a lo abstrato, y de repente 
me encontraba en México con un tipo de pintura profundamente afincado en 
lo real circundante, en lo contingente, en la circunstancia y lo vivo, y que 
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estaba plasmando una serie de realidades nuevas de América de una manera 
completamente inesperada y imprevista. (CHAO, 1998:285)       

 

A passagem demonstra com significativa clareza a tensão entre duas propostas 

de arte que começavam a contrastar nas intenções de Carpentier. Uma arte que seguia os 

referenciais europeus − cada vez mais visando uma arte abstrata − e o contraste com a 

proposta de uma arte latino-americana que dialogava de modo intrínseco com o 

contingente e imprevisto do cotidiano. O cenário que produzia essa tipologia artística 

era o México “... de 1926 donde se observaban aún huellas de la revolución, donde las 

metrallas de ‘decena sangrienta’ habían dejado rastros en las paredes, donde no había 

una alma en las calles a las diez de la noche” (CHAO, 1998:285) Estas lembranças do 

México são parte significativa da elaboração de sua proposta estética, uma proposta que 

teria, no vínculo com o ordinário, na observação cuidadosa da cor local, referenciais 

para que suas palavras se tornassem tangíveis. Uma associação intensa entre arte e 

sociedade que, no caso do diálogo constante com Diego Rivera, terminou por ser 

direcionada para uma aproximação com o comunismo. Carpentier, por certo, ainda 

lembraria das palavras de Rivera em seus últimos anos de vida. 

 
Lo que me interesa es el comunismo [...] El cuadro de caballete, en el que se 
deja siempre un poco de juventud, de ideales, de vida, se transforma, apenas 
sale de las manos del artista, en una mera mercancía para beneficiar al 
marchand menos escrupuloso, y la obra viene a encallar en la antesala de un 
buen burguês (...) Además no creo posible el desarrollo de un arte dentro de 
una sociedad capitalista, porque siendo el arte una manifestación social, mal 
puede un orden viejo producir un arte nuevo. [...] El arte proletario creará la 
plasticidad de las multitudes, su dinámica y su estética [...] Y sus 
características serán una sólida organización y la mayor sencillez y claridad 
en la expresión envolviendo el fuego interno de una pasión más poderosa 
que la de cualquier individuo porque sumará la de masas innumerables. 
(RIVERA apud CHAO, 1998: 291) 

 

 Esta “pedra angular de seus conceitos estéticos”, como Alejo Carpentier definiu 

a rememoração do diálogo tecido com Rivera, foi um importante estímulo para a 

definição da própria elaboração do cubano. Em artigo publicado na Revista Avance, em 

1927, Carpentier tentava dar forma ao contato com o pintor e divulgá-lo na ilha de 

Cuba. Dentre todas as muitas considerações acerca de sua pintura, parece ter ficado 

clara a tônica do pintor mexicano. “Diego confere à pintura um papel social: ser arte 

para a coletividade, em vez de arte para o comprador da arte.” (CARPENTIER, 1927) 

Há um anseio da arte mexicana por chegar a travar diretamente um diálogo com o povo. 
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Essa intencionalidade conferia à arte a possibilidade de ser transformadora ou 

descortinadora de uma ambiência que era tida como degenerada e corrupta. Uma 

perspectiva que condizia com a situação histórica vivenciada por Cuba, em meados do 

século XX.  

O governo corrupto, instaurado em 1924, de Gerardo Machado, teve amplo 

apoio dos Estados Unidos. Aumento da repressão pública, acirramento das lutas sociais 

e silenciamento dos grupos opositores foram as tônicas do período de ditadura 

machadista.21 A manutenção de diferenciados aspectos da estrutura colonial foi válida 

aos interesses do regime autoritário de Gerardo Machado. Julio Antonio Mella que era 

do círculo intelectual de Alejo Carpentier, o chamava de “Mussolini tropical” (GOTT, 

2006:152). No âmbito internacional, este período foi marcado pela crise do açúcar que 

trouxe uma intensa desorganização para a sociedade cubana. A amarração ao capital 

estrangeiro fez com que os ventos do mundo se tornassem fortes tempestades no 

território cubano, principalmente após a crise de 1929.  

A dependência de Cuba em relação aos Estados Unidos da América influenciou 

diretamente os integrantes do grupo minorista que se posicionavam contrariamente ao 

imperialismo yankee. As críticas ao governo de Gerardo Machado ocorriam através de 

todos os meios possíveis, sendo principalmente direcionadas às arbitrariedades 

ocorridas, como, por exemplo, a prisão de Mella. Um dos episódios mais conhecidos foi 

a publicação, em 1927, do Manifesto Minorista, após a demonstração de apoio a 

Gerardo Machado por Alberto Lamar Schweyer, inicialmente ligado ao grupo.  

O Manifesto motivou o aumento da repressão machadista e a acusação de que os 

intelectuais vinculados ao grupo seriam comunistas e subversivos. Dessa forma, todos 

foram perseguidos e exilados, o que ocasionou a prisão de Alejo Carpentier, em 1927. 

Nos sete meses em que ficou na prisão, Carpentier escreveu Écue-Yamba-Ó, seu 

primeiro romance. Mesmo que depois fosse pouco agraciado por suas próprias críticas, 

ele já continha uma temática que logo depois apareceria em outros empreendimentos 

intelectuais: a cultura africana e o universo dos negros na ilha de Cuba. 

                                                           
21 Durante a Guerra de Independência, em 1895, Gerardo Machado obteve o grau de general e apoiou a 
intervenção norte-americana alguns anos depois. Os Estados Unidos desempenharam um papel 
fundamental na fase final do conflito. A guerra contra a Espanha contou com a simpatia de grande parte 
da opinião pública norte-americana, partidária da autonomia do país para defender melhor seus interesses 
na ilha. PARCERO TORRE, Célia. “La segunda Guerra de la independencia cubana (1895-1898)”. In: 
Cuba, del 98 a la revolución castrista. Espanha: Instituto de Estudios de Iberoamerica y Portugal, 
Valladolid, 1999, p. 47-69.  
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 Sobre seu pertencimento ao referido grupo, Carpentier teceu a seguinte 

consideração, vinte anos depois, em seu livro La Musica en Cuba. 

Al calor de la abortada revolución de Veteranos y Patriotas (1923), que fue 
un típico ejemplo de pronunciamento latinoamericano, sin cohesión, ni 
dirección, ni ideologia concreta, algunos escritores y artistas jóvenes que se 
habían visto envueltos en el movimiento, sacando provechosas enseñanzas 
de una aventura inútilmente peligrosa, adquirieron el hábito de reunirse com 
frecuencia para conservar una camaradería surgida en días agitados. Así se 
formo el Grupo Minorista, sin manifiestos ni capillas, como una reunión de 
hombres que se interesaban por las mismas cosas, sin que pretendiera crear 
un movimiento, el minorismo fue muy pronto un estado de espíritu. Gracias 
a él se organizaron exposiciones, conciertos, ciclos de conferencias, se 
publicaron revistas; se estabelecieron contactos personales con intelectuales 
de Europa y de América, que representaban una nueva manera de pensar y 
de ver [...] Además, toda la juventud del continente padecia, en aquelles 
años, de la misma febre. (CARPENTIER, 1979:242) 
 

 Uma caracterização importante se impõe no escrito: o mesmo estado de espírito 

graça por toda América. Para além de uma simples rememoração, o vínculo entre 

vanguarda cubana e modernismo passa a estar presente, inclusive no que tange aos 

contatos existentes entre os intelectuais. O grupo foi o primeiro passo para um trânsito 

entre Europa e América que se materializaria, no caso da biografia do próprio autor, em 

seu pertencimento aos círculos de diálogo europeus. A declaração do grupo Minorista 

delimitava um novo campo de atuação para os seus respectivos pertencentes: uma luta 

contra o imperialismo que representasse a libertação de Cuba do jugo norte-americano.  

Assim, a inserção de Carpentier definia uma determinada proposta para a sua 

escrita. Entretanto, em alguns de seus textos, havia a nítida possibilidade de superação 

desta proposta por uma específica estratégia discursiva que aos poucos iria se delinear. 

Para identificá-la, é necessário retornar a um de seus primeiros textos, publicado ainda 

no ano de 1925, chamado “Jean Cocteau y la estetica del ambiente”. Ali expressava o 

autor, 

Según Cocteau [...] todo cuanto nos descubra ‘bajo una luz que sacuda la 
modorra, las cosas sorpreendentes que nos rodean y que nuestros sentidos 
registran maquinalmente, es poesia.’ Por lo tanto, es inutil ir en busca de 
esas sensaciones a regiones lejanas. Los elementos están a nuestros 
alrededor: ‘se trata de mirar las cosas sobre las cuales  el corazón, la mirada, 
corren cada día bajo un ángulo a tal velocidad, que al reparar en ellas 
creemos verlas y conmovermos por primera vez.’ [...] El verdadero poeta 
sabe vivir al acecho de ese fluido continuo y maravilloso. Fuera de eso ‘sólo 
hay literatura’ (CARPENTIER, 1925) 
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 Esta potente afirmação encontra diálogo direto com um amplo setor do 

modernismo latino-americano. Ele se caracterizou pela força com que reconhecia a 

importância do ambiente francês para o desenvolvimento da cultura latino-americana, 

ao mesmo tempo em que já se encontravam presentes alguns conceitos que permeariam 

a obra do autor, como por exemplo, o maravilloso. Além disso, a relação estabelecida 

entre a valorização do conceito de maravilhoso e seu efeito como organizador da cultura 

ocorre pela forma como se refere à sua relação com “Los elementos están a nuestro 

alrededor”. Daqui já se podem apreender algumas variações daquilo que é reconhecido, 

de modo um tanto quanto instantâneo, como uma influência da sua relação com o grupo 

surrealista, a sua utilização do maravilhamento como referência para o conhecimento da 

América.  

Logo após sair da prisão, Carpentier iniciou uma nova aventura editorial: o 

lançamento, junto com Juan Marinello, da Revista de Avance. Uma das questões mais 

abordadas pela revista foi a cultura africana e a presença dos negros em Cuba. As ideias 

do “afro-cubanismo” permeavam suas páginas, assim como temas variados da 

latinoamerica, o que fazia com que a revista alcançasse um reconhecimento 

significativo na espacialidade latino-americana. Em entrevista a Ramón Chao, 

Carpentier destacaria a presença da revista como momento de divulgação das reflexões 

do grupo Minorista, apesar da pouca duração do periódico. Tendo deixado de circular 

em meados dos anos 30, a revista, desde 1928, vivenciava a tensão interna ao próprio 

grupo, motivada pela divergência de opiniões entre os intelectuais. O choque de 

diferentes ideologias foi um dos motivadores da busca de Carpentier por novos ares. 

Assim, em 1928, decide fugir clandestinamente rumo à Europa.  

 A longa apresentação de Alejo Carpentier cumpre aqui uma função bem 

definida. Tenciona-se indicar sua presença na ambiência intelectual cubana das duas 

primeiras décadas do século XX e, simultaneamente, inseri-lo nos debates mais 

contundentes acerca dos direcionamentos políticos ocorridos dentro da ilha. Sua atuação 

dentro dos grupos artísticos cubanos e seus vínculos à obra de Diego Rivera indicam 

que em Cuba a relação entre arte e política era estreita. Entretanto, em termos dos rumos 

tomados no âmbito de suas obras, pode-se entender que grande parte daquilo que iria 

redirecionar seus interesses seria motivado por suas viagens ao continente europeu. 

Após a Primeira Guerra Mundial, a Europa vivia os anneés folles, caracterizados pelo 

ambiente de renovação vivenciado após a destruição continental. Foi aberto espaço para 
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novos tipos de experiência artísticas motivadas, principalmente, pelo diálogo com 

tendências provenientes de outras regiões do globo, como a África e a América Latina. 

Deste modo, artistas de todo o mundo eram incentivados a unir o cabedal cultural 

proveniente de suas regiões com aquilo que encontravam de novo nos anos vinte. Paris 

seria o cenário privilegiado deste contato entre culturas de diversas partes do globo e 

proporcionaria o instigante momento em que elas se transformariam em um produto 

novo. Este clima de inquietude artística seria uma das expressões de uma cultura que 

vivia a permanente sensação de crise que se expressava em um valor inflado ao presente 

e uma determinada maneira de valorização da modernidade e de seus bens culturais. 

Tudo isto em um palco luminoso, por excelência, em que estavam presentes as mais 

diversas culturas e em que os latino-americanos eram reconhecidos como um grupo à 

parte, com intenções próprias e particulares maneiras de encarar o mundo ao seu redor. 

 

     2.2 – O epílogo e o prólogo: Paris.  

 Paris, século XIX. Os anos finais da década de 1850 e toda a década seguinte 

trariam consigo a emergência de um novo cenário. Haussman, investido no cargo de 

prefeito de Paris por Napoleão III, estava implantando, diante dos olhos de assombrados 

citadinos, uma ambiência adequada ao novo ritmo e paradoxos da vida moderna. 

Hausmann e Napoleão III conceberam as novas vias e artérias de uma vasta rede de 

bulevares no coração da cidade medieval, como se fosse um grande sistema circulatório 

urbano. Os novos bulevares que permitiam o tráfico fluir em linha reta, também serviam 

para eliminar habitações miseráveis abrindo espaços livres onde antes havia 

congestionamento e escuridão. Eram apenas parte de um planejamento urbano que 

presenciou o surgimento de uma cidade com prédios representativos da intuição 

moderna do século XIX, como a ópera. O espaço moderno e a individualidade não 

poderiam ser separados. Na série de ensaios sobre Baudelaire e Paris, Walter Benjamin 

captou uma climatização moderna sustentada na aparição de elementos que a 

referendam por sua significação como novo. As imagens escritas do flâneur contam de 

uma nova perspectiva individual, com personagens como prostitutas e dandis, onde a 

circulação da mercadoria encontra o palco necessário para transitar. A partir de sua 

fisionomia intelectual, Benjamin deteve, através dos primeiros escritos de Edgar Poe e 

Engels sobre a fisionomia da multidão, a nova sensibilidade a partir da qual se erigia a 
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cidade moderna. O projeto das Passagens representou uma proposta que visava 

entender o século XIX e a entrada no universo de uma fantasmagoria, através da 

associação intrínseca entre representação coisificada da civilização, formas de vida 

novas e as recentes criações de base econômica e técnica. (BENJAMIN, 2007) Dessa 

forma, a experiência individual e a ambientação moderna vivenciavam a transitoriedade 

e a busca constante pela pretensão em materializá-la em obras de arte. 

Paris, década de 20. Após o fim da Grande Guerra, a capital francesa 

encontrava-se em um momento de profunda abertura para recolhimento e síntese de 

culturas provenientes de diversas partes do globo. No momento em que Carpentier 

aportou na cidade luz, Paris atravessava um de seus momentos culturais mais profícuos: 

ampliação de locais para a apresentação de peças sinfônicas, espaços para exposições de 

obras de arte, bares e restaurantes abertos para a troca permanente e intensa de ideias. 

Uma cidade incomparável em toda a Europa por sua abertura e escuta, pode-se dizer. 

Por ser muito tradicionalista em sua programação de concertos e óperas, Viena lidava de 

modo pouco atencioso com a grande revolução dodecafônica instaurada por Schoenberg 

e seus dois discípulos, Webern e Berg. Berlim, soterrada por problemas sociais e 

assistindo à maré nacionalista, era constantemente impactada por espetáculos 

politicamente engajados de Brecht. Londres, por seu turno, ainda estava mergulhada em 

referenciais alicerçados no romantismo de feitio acadêmico. Assim, Paris, parecia 

assimilar com rapidez a maior parte das provocações sonoras dos compositores que para 

ali confluíam. Um lugar que proporcionava peregrinação e acolhimento aos mais 

diversos tipos de manifestações artísticas e tinha nas inovações musicais que para ali 

aportavam um tipo de predileção com um feitio muito particular, que as associava ao 

ritmo frenético das revistas e dos círculos literários que nasciam e morriam.  

 No âmbito do equilíbrio de poder entre as nações, a chegada de Carpentier, em 

1928, ocorreu em meio a um momento de fixação de fronteiras e de início das relações 

entre a Rússia soviética e a Europa, visto que se vivenciava um período de 

“estabilização e distensão” (RÉMOND, 1994: 53-59), o que gerava a sensação de 

calmaria e leveza para usufruir dos frementes anos vinte. A tensão elevada, chegando ao 

grau de paroxismo em princípio dos anos vinte, foi sendo substituída por uma frívola 

tranquilidade, fazendo com que as divergências partidárias na França apenas ocorressem 

superficialmente, e seus cidadãos aproveitassem uma época de feitio moderno, que, 
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vistas a longo prazo, exprimiriam vãs possibilidades de esconder a paz assentada em 

terreno movediço.   

Velocidade e transformação são palavras que servem para referendar o 

instantâneo de mudanças que caracterizou a década. Chamada de “anos loucos”, o 

ímpeto da produção artística veio associada ao momento em que Paris se tornou o lugar 

mais apropriado para grupos incongruentes, como os exilados da Rússia comunista e os 

ricos cidadãos norte-americanos. Nesta cidade enamorada pela alegria e festejo, o 

câmbio favorável ao dólar, do início da década, permitiu a fruição em uma França 

liberal e acolhedora. Escritores exilados encontravam espaço para seus escritos em 

pequenas revistas literárias que não paravam de germinar e naufragar como se fossem a 

expressão da volubilidade de seus donos. O setor de letras viu pequenas livrarias 

consolidarem seu nome com a publicação de livros fundamentais, como o Ulisses de 

Joyce, pela Shakespeare and Company. A inovação era a tônica do período tanto em 

termos musicais e pictóricos, quanto em relação ao novo tipo de roupas que, 

principalmente através de Chanel, representavam a novidade. (WISER, 1995)  

Como afirma Jorge Schwartz, Paris representa a Cosmópolis por excelência, um 

eixo do mundo em torno do qual gravitam espaços urbanos menores ou 

“subcosmópolis”: Madri, Moscou, Buenos Aires, Lisboa, Milão. (SCHWARTZ, 

1983:Cap.1) As capitais são centros representativos da dinâmica da ruptura proposta por 

muitas vanguardas estéticas. No caso de Paris, em específico, tornar-se a capital literária 

está sempre intimamente ligado à sua “relação ambivalente diante das antigas 

metrópoles ibéricas”. (RIVAS, 2005:121) Isto não ocorre com os países em totalidade, 

pois essas cidades apresentam a capacidade aglutinadora de diversas tendências e 

ambiência fundamental para que se fundam em uma forma nova. As novas ideias 

entraram em choque e foram fermentadas nestes grandes centros que se tornarão a 

expressão do urbano na primeira metade do século XX. Uma experiência que não seria 

autocentrada nos valores europeus, mas que possibilitaria, de modo autônomo, a 

absorção de variadas feições da arte moderna procedentes de diversas paragens. 

O gigantesco império colonial francês, nos anos vinte e trinta, representava um 

amplo manancial de culturas que teria na capital francesa a porta de entrada para as 
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artes e música provenientes de Ásia22 e África, assim como do jazz do Novo Mundo. 

Uma terra fértil onde as singularidades de diversas culturas não europeias puderam 

germinar. De um modo geral, conhecido como Tumulte noire, foi um período em que 

galerias, teatros, clubes noturnos e clubes de dança mostravam-se abertos à absorção da 

cultura africana. “África” sempre foi associada ao que é primitivo, selvagem, elementar. 

Na década de 1920, entretanto, adquiriu conotação positiva e esteve ao dispor da 

liberação para o retorno ao que eram as antigas fontes de acesso à modernidade.23  

 O novo mundo também conseguiu espaço no terreno fértil da capital francesa. 

Os rádios que circulavam em meados dos anos 20 traziam a sonoridade do jazz norte-

americano que expressava o desejo de uma cultura por mudanças em meio a um instante 

de profundo desnorteamento, causado pela ascensão e término de uma guerra trágica. 

(GUMBRECHT, 1996; HOBSBAWN, 2002) Um mundo que aumentou sua demanda 

por elementos que busquem restituir impressões de estabilidade, como no caso do 

próprio jazz e sua constante associação com a autenticidade e a originalidade. A cidade 

universal não desejava mais a antiga repetição de formas clássicas constantemente 

reafirmadas por seus próprios palcos. Gradualmente ampliou-se a inclusão de elementos 

variados que pudessem tornar a música erudita cada vez mais receptível às inovações do 

cotidiano. Por exemplo, Jean Cocteau reivindicou, em sua obra Le coq et l’ arlequin, a 

renúncia ao Romantismo e ao Impressionismo e a abertura da música ao teatro de 

variedades, ao cinema e ao jazz.  

Paris, nos anos vinte, tornou-se o refúgio de intelectuais do Novo Mundo, 

motivados pela abertura encontrada em um espaço central, mas também pela descoberta 

de novas culturas. Ao longo século XIX, baseado em sua excessiva valorização da 

razão, contrapunha-se um período entre guerras em que a opção por alternativas outras 

de lidar com a existência humana eram caçadas. A opção pelo primitivismo tornou-se 

uma possibilidade para aqueles que buscavam novas referências para lidar com um 

mundo incerto e móvel. Entender uma cidade como necessariamente um local de 

abertura para o “outro”, significa captar um pouco mais o que era o espírito de Paris, 

nesta década.  

                                                           
22 Elementos da cultura asiática estiveram presentes em algumas das composições de Debussy. A 
composição La mer, por exemplo, foi motivada pelo quadro A grande onda em Kanagawa de Hokusai. 
23 “In the 1920’s, however, a series of stereotypes long associated with backwardness and inferiority 
acquired positive connotations and came to stand for liberation and spontaneity, for a simultaneous 
recovery of ancient sources and an access to true modernity.” CLIFFORD, James. “Negrophilia”. In: 
HOLLIER, Denis (ed.).  A New history of French Literature. Harvard University Press, 1994, p. 902. 
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Havia um número considerável de jornais e revistas direcionadas especialmente 

ao debate de notícias da América Latina e que pareciam germinar de forma miraculosa 

nestes anos na cidade luz. De efemeridade destacável, simultaneamente expressavam a 

devida medida da população latino-americana que vivia em Paris, durante o período 

entreguerras. A Revue de l’Amerique Latine, Mundo Hispanoamericano, Paris-Times, 

Parisina, La Revue Latina, Revista de America, eram apenas alguns nomes dentre os 

mais famosos. A abrangência transitava entre notícias políticas, econômicas, porém 

conseguiam dar ênfase e aplainar o anseio daqueles que se dedicavam a reatar ligações 

emotivas com a América Latina. Muitas delas iriam naufragar com a crise econômica do 

ano de 1932, inclusive a mais célebre de todas elas, a Revue de l’Amérique Latine do 

professor Martinenche, onde trabalharam muitos escritores latino-americanos, como 

Miguel Ángel Asturias, Garcia Calderón, Eduardo Aviles Ramírez, Enríque Gómez 

Carrillo, dentre outros. (CHEYMOL, 1987) 

O ano de chegada de Carpentier em Paris corresponde ao momento em que 

houve significativa densidade da população latino-americana na capital francesa, um 

micromundo que vivenciava embates, tensões e estratégias de inserção de intelectuais 

que necessitavam se afirmar em outras paragens.24 O estreitamento entre intelectuais 

ocorria por meio dos muitos escritos, das muitas andanças por redações de jornais.25 

Carpentier, em sua demarcação por espaços, fazia com clareza a diferenciação entre 

aqueles que eram latino-americanos. O escritor cubano tinha certeza que se diferenciava 

da “geração perdida” de americanos que afluíam a Paris, quase sempre sem nenhum tipo 

de propósito claramente reconhecível, apenas em busca da fruição de coisas novas. 

Carpentier partilhava deste sentimento de estranheza perante a grande massa de 

americanos que iam a Paris para saciar seus desejos. Sua percepção era referendada pela 

dicotomia entre autenticidade e artificialidade, manifestada pela sensação de vazio que 

as imagens dos transeuntes norte-americanos despertavam no cubano. Em troca 

epistolar com sua mãe, pondera que  

                                                           
24 “On sait qu’au lendemain de la guerre, quelque treinte mille Argentins, Cubains, Brésiliens, Chilians, 
Péruvieins, Mexicains millionaires avaient fait de Paris une sorte de capitale flottante de l’Amérique du 
Sul... Ils avaient colonisé les Champs-Elysée...” M. de Waleffe “L’Amérique latine aux Champs-Elysée”, 
Mundo Latino, Paris, 1° anée, número 1, novembre de 1938 apud CHEYMOL, Marc. Miguel Angel 
Asturias dans le Paris des années folles. Paris: Presses Universitaires de Grenoble, 1987.  
25 A incubadora mais significativa para a conexão com a Europa talvez tenha sido a Revue de l’Amérique 
Latine, que começou, após a guerra de 1914, um programa organizado de difusão da literatura latino-
americana em Paris.   
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No sabes hasta qué punto esas gentes me dan la sensación de gentes 
limitadas, y hasta humildes de espíritu. ¡Cuando pienso que eran esas gentes 
las que, hace diecisiete años, nos epataban por su riqueza y brillantez!¡Cómo 
América puede cambiar las ideas y los puntos de vista! (CARPENTIER, 
2010:132) 

  
A mudança trazida pela nova inclinação do eixo de poder mundial para os 

Estados Unidos fez com que a intenção da ida dos americanos a Paris não fosse mais 

associada à busca por erudição ou desenvolvimento de senso estético. Em vez do 

refinamento da cultura europeia, os representantes da “geração perdida” norte-

americana buscavam experiências que fugissem do rigor que orientava as cidades norte-

americanas. Para Carpentier, todavia, a banalidade de indivíduos apenas associados ao 

consumo e usufruto desenfreado das condições europeias possuía outras justificativas. É 

como se o escritor cubano construísse para si mesmo o lugar de um defensor de 

referenciais que estavam ruindo diante do contato com o crescimento da massa em 

trânsito, sendo que todas essas referências apenas ganhavam sentido se fossem 

compostas a partir do contraste entre autenticidade e artificialidade.  

 Não que a alcunha de “geração perdida” sirva simplesmente para designar um 

grupo que caminha sem direção. Como bem analisa Noel Riley Fitch, Paris possuía um 

lugar privilegiado no coração norte-americano, abarcando autores com uma envergadura 

que ia de Benjamin Franklin até Henry James. Se a arte é verdadeiramente 

internacional, a sua capital nos anos vinte era francesa, o que a tornou o espaço 

privilegiado para o que a autora chama de segundo renascimento da literatura norte-

americana. A Grande Guerra havia trazido escritores para o palco onde se daria o 

encontro com a sua história e a falência de suas convicções políticas e religiosas, um 

momento de xeque para muitas de suas instáveis certezas. Necessitavam criar uma 

barreira contra o caos e a perda da fé, o que aconteceria em sua prática de escrita e com 

a relação intensa ao que pode ser considerado como o moderno. (FITSCH, 1985)  

Com relação aos latino-americanos, eles eram reconhecidos por serem 

associados ao referencial semântico de certa autenticidade, como Carpentier e Heitor 

Villa-Lobos. Além disso, eram admirados pelo fato de terem chegado a um continente 

novo e terem conseguido permanecer criando seu próprio círculo intelectual, o que lhes 

possibilitava associarem-se a toda esta tônica do moderno com amplitude e variações 

próprias. Através do recurso de seu bilinguismo, a intenção de Carpentier era dar a 

conhecer e de informar os latino-americanos com relação às manifestações culturais 
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ocorridas na, então, capital cultural do mundo. (RODRÍGUEZ BELTRÁN, 2010) Dada 

essa relação mais utilitária com as necessidades materiais de sua existência, Carpentier, 

em seus escritos do período francês, suscitava um interesse destacado pelo estilo de vida 

moderno, que grassava no mundo europeu. Subjetivismo, individualismo, velocidade e 

mudança potencializavam sua imersão nos valores da modernidade, mesmo que em 

momentos posteriores de sua trajetória intelectual viesse a desmerecê-los.  

Foi nas publicações da revista Social, por exemplo, que escritores como Enrique 

Gómez Carrillo, considerado por alguns como o escritor latino-americano mais famoso 

no cenário parisiense, entre os anos de 1910 e 1920, puderam fazer a defesa exaltada da 

crônica como um modo de expressão original para lidar com o agitado período entre 

guerras. Carpentier estava alinhado a este modo bem desenvolto e fez da crônica sua 

fotografia do estilo de vida moderno. Um defensor da especificidade e da dignidade da 

crônica, uma escrita que unia o perene e o eterno, o transitório e o elementar, em que se 

unia à imagem simbólica de Paris.26  

Os valores do moderno são tão impactantes que necessitam ser evocados, 

cantados e aplaudidos. A efemeridade merece ser admirada e é referência para a 

elaboração da personalidade de músicos, escritores e pintores; uma tônica, moderna por 

excelência, que propõe a junção entre a subjetividade e a agilidade dos tempos, em prol 

da observação precisa daquilo que deve ser enfatizado em seu estar no mundo. Ao 

comentar a potência criativa que era Stravinski, Carpentier fez consideração certeira: 

“Lo admirable es que los entes como Stravinski tienen siempre la intuición de que lo 

moderno no se halla donde el publico lo busca... ¡Y es que esperan siempre de nosotros 

una cosa distinta a la que podemos dar!” (CARPENTIER, 1928[b])Talvez a crônica que 

melhor expresse esta sensibilidade seja “Honegger y el canto a la velocidad”.  A 

princípio, o artigo valoriza a postura crítica frente ao impressionismo musical, levada a 

cabo por Artur Honegger, mas por outros músicos, como, por exemplo, Darius Milhaud. 

A crítica voraz contra fórmulas de Debussy é o tom de todo artigo, porém o mesmo 

ganha real importância quando crítica, música e escrita passam a ser considerados 

elementos da vida moderna. Ao comentar a partitura de Artur Honegger, Pacífico 231, 

que poderia ser considerada como aquela pela qual atingiria a imortalidade, enfatiza  

                                                           
26 Gomez Carrillo e García Calderon eram representantes do valor da crônica e sua relação imediata com 
a modernidade. “le véritable chroniqueur est le poète du fugace, le miroir souriant de la vie, parfois triste, 
parfois doux, parfois combatif... parfois pétri de terre mélancolique”. RAMÍREZ, Eduardo Avilés. “En 
casa de Ventura García Calderón” In: Revista Social, La Habana, 1927. 
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Esa partitura es nada menos que la creación más esencialmente moderna que 
ha producido la música moderna. Y es porque su modernismo no radica 
solamente en la utilización de tal o cual avanzado sistema tonal o 
construtivo, sino que se debe a la voluntad de traducir al lenguaje sonoro una 
sensación que sólo en nuestra época ha comenzado a experimentarse 
plenamente: la sensación de la velocidad. Esa ‘nueva belleza de nuestro 
siglo’, como la llamaba Marinetti, es la belleza que anima el arrollador 
‘movimiento sinfónico’ de Honegger. Pacífico 231, es el nombre de una 
locomotora de tren expreso. (CARPENTIER, 1928 [c]) [destaques do autor] 

 

Parte do moderno, parte do todo, a velocidade é a sensação distintiva dos ventos 

da modernidade. Como se fosse um divisor de águas, um limite entre o antigo e novo, a 

“essência moderna” não se apresenta enquanto uma motivação temática, mas como 

elemento constitutivo de uma linguagem que permite aos sentidos degustá-la, após um 

ato de tradução. A plenitude dessa sensação, motivada e inquirida por uma peça 

musical, desperta aquilo que há de próprio no modernismo: a vontade de transmitir uma 

sensação através de uma linguagem própria. “Lo que he perseguido en Pacífico 231, 

sino la traducción de una impresión visual y de um goce físico por medio de una 

construcción musical. Esta se baseia en la contemplación objetiva...” (CARPENTIER, 

1928 [c]) O trecho sugere encanto pouquíssimo associado ao autor que havia sido um 

rígido defensor dos princípios do grupo minorista; uma possibilidade de mergulho no 

moderno e de sensações que, com certeza, o distinguiriam das experienciadas em 

momentos anteriores aos vivenciados pela agitação da cidade luz. E esta tendência que 

expressa seu apego ao transitório é fruto de seu deleite por todas as possibilidades 

expressas pelo contato com este ritmo do mundo. Estranhamente, o trecho apresenta a 

defesa do líder do movimento futurista, Marinetti, um personagem controverso, e que 

por muitas vezes seria alvo das críticas do próprio Carpentier. Uma mudança sensível de 

tom em favorecimento da velocidade que a tudo torna pleno e belo.  

 O compositor Artur Honegger escreveria, sobre sua composição, ainda em 

1923: “Sempre tive um amor desmedido por locomotivas. Para mim estão vivas e as 

amo... O que busquei representar em Pacific 231 não foi a imitação do barulho de uma 

locomotiva, mas a tradução musical das impressões visuais e das sensações físicas deste 

amor...”27 Seu encantamento expressa sons e a busca não pela imediata 

                                                           
27 “I have always had a passionate love for locomotives. To me they are living things and I love them... 
That which I have endeavored to portray in Pacific 231is not an imitation of the noises of locomotives, 
but the translation in to music of the visual impressions and the phisycal sensation of it... It’s a point of 
departure is an objective contemplation: the quiet contemplation of an engine in repose; the effort in 
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comunicabilidade, mas a tentativa de produzir um efeito no outro. “Este é o ponto de 

partida de uma contemplação objetiva: a quieta respiração de uma locomotiva em 

repouso; o esforço da partida; o progressivo ganho de velocidade, a passagem do 

estático ao dinâmico de uma locomotiva de 300 toneladas que se movimenta à noite a 

120 quilômetros por hora...” Honegger fez parte – junto com Darius Milhaud, François 

Poulenc, Georg Auric, Germain Tailleferre e Louis Durey − do grupo Le six, uma 

reação voraz contra o impressionismo musical, que dava péssimos frutos devido ao uso 

de fórmulas desgastadas de Debussy. A resposta dada pelo grupo deveria ser franca e 

direta, despojada de todo aparato excessivo; esquecer penumbras e buscar o sóbrio 

capaz de evitar lirismos vãos; peso e clareza melhor representados no ritmo progressivo 

e linear da locomotiva.  

Carpentier buscou essa contemplação objetiva que suscita Honneger, como uma 

forma de inquirição da modernidade no período entre guerras. Uma peça que representa 

um trem, uma sensação e uma ruptura através da linguagem musical. “El Pacífico 231 

es el primer canto que a la velocidad todo poderosa eleva un compositor del siglo XX.” 

(CARPENTIER, 1928 [c]) Velocidade e excitação direcionam uma determinada postura 

de encantamento e sedução pelo moderno, que se materializa na pesada tecnologia da 

locomotiva. Ao estado lírico se ascende após a velocidade de mais de cem quilômetros 

de aço e frenesi que transitam diante de todo o aparato do moderno para criar seu 

“dinamismo musical”. Toneladas transformadas em sons, criando uma aposta, ainda não 

tão garantida assim: o terror tecnológico, que havia gerado as imagens terríveis da 

Grande Guerra, ainda poderiam gerar representações que provocassem desejo, mesmo 

que apenas em sons. “¡Los manes de Walt Whitman debieron estremecerse de gozo 

cuando el joven maestro suizo trazó los últimos acordes de esta partitura sobrehumana!” 

(CARPENTIER, 1928 [c]) Admirado particularmente por Jean Cocteau, Honegger é a 

abertura utilizada por Carpentier para expressar toda a sua admiração pela artificialidade 

e sedução da modernidade e seus símbolos. O sentimento de vertigem ante o tempo 

novo ergue-se sobre as ruínas de uma Grande Guerra devastadora da Europa. Através de 

Honegger, pôde expressar o fascínio pelas estradas de ferro e seu misto de linearidade e 

inconclusão, sincronização e contingência que solicitam adequação à modernidade; um 

                                                                                                                                                                          
starting; the progressive start of speed, passing from the static to the dynamic state of an engine of 300 
tons driven in the night at of speed of 120 miles per hour.” HONNEGER, Artur.  In: THOMPSON, 
Kenneth A dictionary of twentieh-century composers (1911-1971) New York: St. Martin’s Press, 1973. 
p.112 
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símbolo do mundo social de ínício do século vinte e sua quase contrapartida. A 

admiração por Walt Whitman, ainda nesta mesma crônica, é o epílogo de um antigo 

tempo, expresso na Europa e seus signos anteriores à Guerra, e o prólogo de algo novo 

se materializa em seu espaço privilegiado, em textos de Carpentier, em referências aos 

Estados Unidos da América.  

O ferro é a metáfora de uma época. A consciência de que vivia um momento em 

que incerteza de uma Grande Guerra deixada para trás, necessitava de grandes homens 

adequados ao seu tempo. “Stravinski y Picasso son hombres de hierro, héroes de la 

época de hierro que hemos vivido durante quince años...”. (CARPENTIER, 1928 [b]) 

Uma época que finda e que começa a anunciar algo vindouro “Hoy que la grande lucha 

ha terminado, y se perciben sintomas de un renacimiento de la ternura – no la ternura 

que conocíamos; una ternura muy distinta -...”. despertada por obras que demonstram 

força e vigor como impulsos da natureza “Le sacre du printemps de Stravinski era una 

fuerza de la naturaleza: un árbol que crece.” (CARPENTIER, 1928 [b]) 

Esses trechos expressam uma perspectiva moderna que não somente reitera 

símbolos associados à autenticidade, mas potencializa a artificialidade como um modo 

de imersão na veloz modernidade. As crônicas do recém-chegado autor cubano oscilam 

entre o mundo da autenticidade e o mundo da artificialidade, e não uma coisa ou outra, 

como era de se esperar. A diluição da fronteira existente entre estes dois conceitos, 

forçosamente demarcados, exponencia o deslumbramento pela sufocante rotina da vida 

moderna. Não somente o enclausuramento em uma rotineira vida moderna de 

compromissos rigidamente demarcados, mas a opção consciente por imergir na 

ambivalência de tempos tão fugazes. Uma fugacidade que merece a escrita da crônica 

como modo de dar conta deste rápido trânsito que passa ante os seus olhos. Uma escrita 

que redime um mundo ainda não visto e que abre as portas ao insólito, como a arte 

pictória do período entre-guerras; uma percepção admirada e alimentada por Carpentier 

em seus escritos.  

Desde que el cubismo nos enseño a verlos, los objetos más humildes que nos 
rodean parecen estar investidos de una dignidad insospechada, y 
continuamente sorprendemos – en un Rincón de nuestra mesa, en el alféizar 
de una ventana – aspectos y acoplamientos que los ennoblecen. 
(CARPENTIER, 1928 [d]grifos do autor) 
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A utilização da linguagem, feita de modo preciso pelo cubismo, permitiu um dar 

a ver às menores coisas do cotidiano, possibilitando a elas certa dignidade, que é a 

mesma daquela que se solicita ao gênero crônica, exercitado pelo autor. Um jogo entre 

claro e escuro, dar a ver e esconder; que abre a possibilidade para que a linguagem 

possa emergir como uma forma de elevação ao cotidiano pela iluminação do mundo. 

Um modo de reabitar a existência através da linguagem que redima o ordinário do 

presente, neste caso a pintura; um modo de tornar o mundo abordável. “En esto, la 

escuela de la deshumanización ha sido grandemente humana.” (CARPENTIER, 

1928[d]) Aquilo que se ilumina é aquilo que merece ser visto, ouvido, tocado. Nos 

pequenos escritos de Carpentier, aquilo de que se fala é mais do que uma simples 

narrativa temática do mundo ao seu redor: ele expressa aquilo que merece ser valorado 

como antigo, novo ou moderno. 

 Nada a ver com a idade da composição. Muito daquilo que era produzido, no 

instante em que Carpentier estava em Paris, já nascia velho. Sua predileção pelo Le six 

de Honegger e seu valor do veloz, sua admiração inconteste por Stravinsky – “hombre 

de hierro” −, o vínculo com os surrealistas, tudo acenava como um modo novo de 

compreender o mundo, que, necessariamente, deveria apontar para tudo aquilo que 

passasse, de agora em diante, a ser considerado como velho. Terminava, assim, um 

século associado aos valores excessivamente pesarosos do romantismo, os excessos que 

haviam virado norma, a impossibilidade a ser contada e recontada, como modo de 

aprofundamento de uma experiência, vinculada ao século XIX, que já não se 

apresentava mais. Mesmo em plena Paris, Carpentier parece valorizar o caráter solar e 

positivo do cotidiano parisiense, um pendor para tudo aquilo que não havia ganhado 

ainda notoriedade por ser considerado menor, assim como ele mesmo lapidaria em suas 

memórias, no fim da vida. Este novo estilo de vida dava ao autor uma nova forma de 

inflexão: representava a necessidade de criar algo novo; porém o passado ainda possuía 

o valor inconteste, mas necessitava ser encenado dentro de outra forma de lidar com o 

mundo em que o moderno possuísse um valor destacável. Carpentier era a 

personificação daquilo que Adorno comentou acerca de Stravinsky: o limite entre o 

moderno e o arcaico. (ADORNO, 2002) 

A sensação de aturdimento que estes homens viviam era a expressão simultânea 

da dúvida e da certeza, do fugaz e do longevo, do antigo e do atual. Suas crônicas, 

geralmente marcadas por elementos visuais luminosos – os grandes teatros, as belas 
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apresentações, o cinema – exprimem a oscilação daqueles que, necessariamente, 

gostariam de imiscuir-se no transitório da década de vinte. E estas sensações não 

exprimem certeza; este tipo de canto ao moderno exprime tensão, uma sensação de 

ausência, uma sensação de busca, um desejo de completude, que não se consuma, por 

ser a notória expressão de algo que não se completará jamais. A experiência do tempo 

passa, simultaneamente, a ser posta em questão. O valor excessivo dado ao presente, 

constante em muitas das crônicas de Carpentier, passa a representar a ambivalência 

entre o arcaísmo e a modernidade, para os quais, diante das agruras do presente, há a 

dificuldade em lapidar o porvir, o que demanda, em um ato quase instintivo, a 

necessidade de inventar novas tradições. (HOBSBAWN e RANGER, 2002) Nestes 

intantes, a articulação entre presente passado e futuro é posta em xeque.  

Mais uma vez, Paul Valéry é um diálogo para tudo aquilo que pode ser dito 

acerca do instante que vivenciou, um período da vivência em abismo, quando evoca, 

com seu “l’Hamlet européen” seus milhares de espectros: a necessidade de, ante o 

abismo, decidir tendo o passado à suas costas e o desejo de inovar sempre.28 François 

Hartog considera que o regime de historicidade vivenciado neste instante implicava em 

uma experiência de ruptura da continuidade legada a todo homem pela quebra com a 

tradição. (HARTOG, 2003:15) Desta semente brotaria uma experiência de 

desorientação que desembocaria em uma de crise, mas em que o passado possui um 

valor fundamental, como escreveria um pouco depois, em 1935. “Por um lado, um 

passado que não pode ser abolido nem esquecido, um passado do qual não podemos 

retirar nenhuma orientação para o presente que nos permita imaginar o futuro. Por 

outro, um porvir sem a mínima forma.”29 Experiência análoga seria vivida por 

Carpentier, para quem a experiência do artificialismo moderno somente teria sentido se 

viesse associado à interrogações acerca do passado, como no caso mais latente de 

“América ante la jovén literatura europea”, em que encontra a sua pragmática em um 

modo de dialogar com a tradição.  

Se não se expressa de modo tão pesaroso quanto o romantismo de outrora, não 

se pode negar que esta sedução pelo estilo moderno guarda certa melancolia. A relação 

                                                           
28 VALÉRY, Paul. “Il songe à l’ ennui de recommencer le passé, à la folie de vouloir innover toujours. Il 
chancelle entre les deux abîmes” L’Hamlet européen.  
29 VALÉRY, Paul. “D’un coté, continuait-il, un passé qui n’est pas aboli ni oublié, mais un passé duquel 
nous ne pouvons à peu prés rien tirer qui nous oriente dans le présent et nous donner à imaginer le futur. 
De l’autre, un avenir sans la moindre figure.” L’Hamlet européen.  
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estreita e questionadora que tenta manter com o passado − perceptível em, convém citar, 

Valéry, Carpentier e Walter Benjamin − são a expressão de uma geração dividida entre 

a nostalgia por uma ordenação estruturada e a sedução pelas cinzas cores do porvir. 

Suspenso entre um antigo modo de sociabilidade que ruía e o anúncio de uma nova 

ordem − mas cuja completude e clareza ainda não poderiam ser vislumbradas − os 

escritos de Carpentier podem ser associados ao desejo inconteste de apreender a 

mudança e a transitoriedade instalada em anos de correria. A sensação movediça 

daquele que anseia por um solo estável capaz de garantir certa constância aos seus 

intentos. O contato estreito com referências que criem um campo semântico associado à 

autenticidade propicia um contraponto à sua valorizada sedução pela modernidade 

europeia. Estes códigos não se sobrepõem, estão em colapso; nenhum pode suplantar o 

outro de modo decisivo e permanente.    

 

     2.3 – Cenário insidioso: tradição e artifício na cidade luz.   

 A intelectualidade latino-americana, nela inserindo Alejo Carpentier, 

compreendia que também poderia participar do espaço europeu de troca de ideias e 

estímulos para a produção artística e intelectual. Este apontamento amplia os elementos 

necessários para entender a receptividade de Paris ao conjunto de artistas da América 

Latina, inclusive brasileiros, como Tarsila do Amaral e Oswald de Andrade. Não 

obstante, deve-se procurar compreender que esta absorção gerou novas construções de 

subjetividade nestes atores sociais provenientes da periferia. Tornou-se conhecida uma 

afirmação de Tarsila do Amaral, que, longe de sua terra, parecia refletir cada vez mais o 

tema da incorporação do nacionalismo na arte.30A argumentação de Tarsila sugere a 

abertura da própria capital francesa para incorporação do novo. Esta busca por manter 

contato intenso com a produção cultural de outras localidades levava Paris a se chocar 

com as suas próprias tradições. Dessa forma, alguns parâmetros estéticos que estavam 

associados à tradição foram superados por inovações suscitadas por uma nova geração 

ávida por mudanças. Nomes como Jean Cocteau, Eric Satie, entre outros, forjaram 

                                                           
30 “Sinto-me cada vez mais brasileira: quero ser a pintora da minha terra... Quero, na arte, ser a caipirinha 
de São Bernardo, brincando com bonecas de mato, como no último quadro que estou pintando. Não 
pensem que esta tendência brasileira na arte é mal vista aqui. Pelo contrário, o que se quer aqui é que cada 
um traga a contribuição de seu próprio país... Paris está farta da arte parisiense.” AMARAL, A. Tarsila. 
São Paulo: Patrocínio Tenenge, 2001.  
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novos referenciais para a arte francesa ao propor o diálogo com as novas produções 

culturais provenientes de localizações periféricas do globo terrestre.  

Sobre este tema, houve um encontro que foi algumas vezes lembrado pelos 

biógrafos de Villa-Lobos. Em seu apartamento na rua Hégésippe Moreau, onde outrora 

havia morado Cézanne, Tarsila propôs um jantar por ocasião da chegada de Villa-Lobos 

ao cenário cultural parisiense. Dentre muitos outros, estavam presentes Eric Satie, 

Blaise Cendrars e Jean Cocteau, que era considerado, na época, um dos principais 

nomes da literatura mundial e principal mentor da vanguarda parisiense. Nesta ocasião, 

houve um animado debate acerca de quais seriam os referenciais da música 

contemporânea e possíveis caminhos para a improvisação. Após a conversa, Villa-

Lobos sentou-se ao piano e improvisou algumas composições suas. Jean Cocteau, atento 

ao que iria ser tocado, sentou-se próximo ao piano e, conforme a apresentação foi 

ocorrendo, sua feição tornou-se cada vez mais fechada.  Ao fim da apresentação de 

Villa-Lobos, Jean Cocteau criticou ferozmente o que havia presenciado. Para o francês, 

aquilo era uma infusão estilística sem muito critério à moda Debussy e Ravel. Depois de 

ouvir estas críticas, Villa-Lobos fez nova tentativa pautada única e exclusivamente em 

improvisações. Contudo, não satisfeito, Jean Cocteau fez novas críticas ao músico 

brasileiro, considerando sua improvisação “por encomenda” de pequeno valor artístico. 

Diante destas novas críticas e devido ao jeito acalorado de Villa-Lobos, a discussão 

terminou em troca de atos hostis.   

Mais do que uma anedota, esse episódio marcou o choque entre duas ambiências 

culturais significativamente diferentes. Segundo Paulo Guérios, o evento marcou uma 

quebra de expectativa para Villa-Lobos, por caracterizar-se como o choque entre dois 

sistemas culturais e do reforço de uma hierarquia que o inseria como periférico. Mais 

que uma questão puramente estética, estava então sendo colocada em jogo toda uma 

série de conteúdos culturais, representações e hierarquias que associavam a produção 

musical de Villa-Lobos a referências como Debussy. Para Jean Cocteau, Debussy 

representava uma geração anterior que não estava mais associada ao movimento da 

modernidade parisiense e, portanto, não mais adequado à cena artística da cidade 

universal. A novidade que Villa-Lobos acreditava ser portador expressava, aos ouvidos 

franceses, uma referência defasada. (GUÉRIOS, 2003: p.3) 
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Esse foi o ponto de partida para uma série de mudanças que ressignificaram a 

produção artística e o próprio lugar de intelectual de Villa-Lobos. Foi durante este 

período francês que Villa-Lobos começou a produzir obras que incorporavam temáticas 

e elementos sonoros nacionais. Ao longo de tempo em que tentou se estabelecer neste 

cenário cultural, gradualmente recompôs suas referências e seus modos de inserção 

como músico. Dentre os aspectos mais latentes estavam, em termos estéticos, o 

progressivo abandono da referência de Debussy e o mergulho na influência 

avassaladora de Stravinsky. Entender a incorporação de elementos nacionais às 

composições de Villa-Lobos permite sugerir um “processo de conversão” ao nacional, 

após o contato com Paris. (GUÉRIOS, 2001) O cenário se torna protagonista, pode-se 

afirmar. Ele teve uma influência significativa tanto no pertencimento aos círculos 

intelectuais quanto no redimensionamento da proposta estética levada a cabo pelo 

músico brasileiro. Além disso, não parece simples que, ao longo de sua vida, Villa-

Lobos tenha retornado ao ambiente francês para pelo menos três estadas, duas durante a 

década de 1920,31 e a outra já como músico nacional consagrado. O que ocorreu já em 

fins da vida, quando, em processo similar ao de Alejo Carpentier, tornou-se um símbolo 

nacional e fez apresentações em todo o mundo, principalmente nos Estados Unidos. 

(FLÉCHET,2004) 

A ênfase na ambiência como espaço aglutinador de diversas tendências que, 

posteriormente, iriam redefinir rumos a serem tomados por diversos artistas, não foi 

uma singularidade de Villa-Lobos. Esta reelaboração artística foi uma constante para 

intelectuais latino-americanos; na verdade, para ampliarmos mais o argumento, 

conforme reconstrói de forma atenciosa William Wiser, a cidade luz teve um impacto 

direto na formulação de propostas artísticas por sua capacidade de abertura a 

proveniências diversas. (WISER,1995) E esta percepção faz de seu cenário ator de um 

momento de conversão, que serve para os rumos deste estudo, posto que Carpentier 

viveu um processo de conversão similar, porém, não igual. Desde Havana e seu 

pertencimento ao grupo minorista, a relação entre arte e política, diferente daquilo que 

era proposto por Villa-Lobos, já existia. Seus escritos, entretanto, apesar de 

incorporarem símbolos de autenticidade do nacionalismo, de modo contrário, optam por 

flertar com esta abertura para o moderno, fazendo com que seus símbolos de 

                                                           
31 Em seus últimos anos em Paris, Villa-Lobos manteve contato com Sergei Diaghilev que se mostrou 
interessado pelas Cirandas e por ambas as suítes de A Prole do bebê, apresentadas a ele por Tomás Teran. 
Planejou um balé baseado nestas peças, porém, Diaghilev morreu de diabetes em Veneza, em 1929.  
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autenticidade entrassem em choque com uma destacável porção de artificialismo, típico 

da cidade francesa e da consciência em crise do período entre guerras.32  

Ao longo dos anos franceses, conseguiu travar contato com um grupo de 

intelectuais de diversas partes do mundo e que utilizavam a cidade universal como 

cenário para o desenvolvimento de suas obras. Paul Eluard, Antonin Artaud, Edgar 

Varèse, Heitor Villa-Lobos, todos foram nomes que entraram em contato com o escritor 

cubano; principalmente o contato com Antonin Artaud rendeu-lhe a presença em uma 

das primeiras leituras de sua famosa peça Monctezuma, que lhe interessava por tratar da 

história da América Latina; o que representava, mesmo em uma terra distante, o 

interesse que gradualmente se expandiria através da necessidade de cada vez mais 

compreender o latino-americano. A ampliação desse interesse estava associada ao seu 

contato gradual com as escolas existentes na França. Para Carpentier, conforme afirmou 

em entrevista ao fim da vida, as escolas, os movimentos, os “ismos”, tão comuns em 

inícios do século XX, representavam uma vestimenta que todo escritor, após o seu 

período de uma incorporação inicial, deveria abandonar. (CHAO, 1985) Sempre deveria 

haver a busca por se liberar, optando por evitar a transformar-se em um novo 

academicismo, com retóricas e lugares comuns.   

Foi durante a sua proximidade ao movimento surrealista que Carpentier 

conseguiu remodelar o seu projeto estético. Ao longo da vida, fez questão de criticar o 

seu livro ¡Ecué-Yamba-O!, caracterizando-o como um empreendimento de juventude, 

que trazia equívocas concepções conceituais. Dizia que se tratava de um “pecado de 

juventude”, portador de um naturalismo francês apoiado em Emile Zola, determinante 

nos anos vinte em Cuba.  

En resumen, es un intento fallido por el abuso de metáforas, de símiles 
mecânicos, de imágenes de un aborrecible mal gusto futurista y por esa falsa 
concepción de lo nacional que teníamos entonces los hombres de mi 
generación. Pero no todo es deplorable en ella. Salvo de la hecatombe los 
capítulos dedicados al “rompimiento” ñanigo. (CHAO, 1985) 

 

  Suas críticas ao projeto de juventude que não deu certo estavam relacionadas 

muito mais a equívocos estéticos, nesta passagem, do que propriamente a problemas 

                                                           
32 Este escrito, dessa maneira, opta por seguir um caminho que enfatiza menos sua capacidade de 
“traducir para dos”. Tenciono inseri-lo em questões mais abrangentes da modernidade, como o modo 
como lidou com a experiência do tempo e seu deslumbramento pelos artefatos do moderno, o que gerou 
uma consciência em crise, que parte de seu diálogo com os surrealistas. 
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conceituais.  O conceito de geração, levantado por Carpentier, aponta para seu vínculo à 

influência francesa que permeava o ambiente cubano, mas, ao mesmo tempo, redefine 

sua busca por novos rumos na elaboração de seus romances. Ao superar o naturalismo 

francês, entendia que era possível encontrar novas aberturas para a escrita de seus 

romances e novas possibilidades para a elaboração do nacional. Dessa maneira, inseria-

se dentro de um debate mais amplo desenvolvido por toda a geração dos modernistas, e 

que tinha como referência inicial uma discussão que remete à segunda metade do século 

dezenove, através de debates que contrastavam naturalismo e simbolismo. (TROTTER, 

1995) A escrita do modernismo desenvolveu-se a partir da construção da crítica a esta 

tensão constante entre naturalismo e simbolismo.  

 Para Carpentier, escrever como um surrealista iria, simplesmente, indicar 

desvão; seria colocar-se no lugar de epígono de um movimento que já se encontrava 

instituído e muito bem sedimentado, apesar das múltiplas brigas e tensões, antes de sua 

chegada. Outras críticas, entretanto, foram feitas pelo próprio Carpentier, ao longo de 

sua vida. A principal delas se refere não exatamente a uma questão de escrita ou de seu 

vínculo com as tendências do naturalismo francês; pelo contrário, ela alude à ausência 

de intimidade de Carpentier com o seu objeto, aquilo que teve como efeito a sua pouca 

aderência ao texto que vislumbrava construir. Tais críticas apareceram, sobretudo, no 

prólogo à segunda edição do livro ¡Écue-Yamba-ó!, como considerou em autocrítica.33   

  
Permanecendo na Europa durante aproximadamente onze anos, Carpentier 

sempre esteve ligado sentimental, metafórica e intelectualmente às questões cubanas. 

Porém, em Paris, as aproximações com a temática do nacional e o lugar primordial que 

estas representações passaram a assumir em sua produção tornaram-se fundamentais 

para a elaboração de sua proposta intelectual. Desta forma, é coerente propor que 

Carpentier passou pelo mesmo processo de “conversão” ocorrido com Heitor Villa-

Lobos, mesmo permanecendo inserido em preocupações referentes aos rumos políticos 

tomados pela ilha de Cuba, a multiplicidade de formas novas de representar o nacional e 

a clareza com que argumentou constantemente acerca do abandono de um projeto 

estético anterior, inclusive relegando o livro de juventude ¡Écue-Yamba-ó!, auxiliam a 

apoiar este argumento.  
                                                           
33 “Creí conocer a mis personajes, pero con el tiempo vi que, observándolos superficialmente, desde 
fuera, se me habían escurrido en alma profunda, en dolor amordazado, en recónditas pulsiones de 
rebeldía: en creencias y prácticas que significaban, en realidad, una resistencia contra el poder disolvente 
de factores externos.” CARPENTIER, Alejo. “Prólogo”.  In: ¡Écue-Yamba-ó!, Barcelona: Ed. Bruguera, 
1979, p. 26-27. 
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As afirmações que caracterizam a rejeição pelo “intento falido”, como expressa 

seu livro ¡Écue-Yamba-ó!, constituem chave importante para compreender seus 

pertencimentos e atitudes. Elas permitem a atenção maior ao que considerou sua 

mudança de paradigma de escrita e de forma de aderência ao moderno, do que a 

evolução de uma trajetória intelectual, coesa e linear, conforme poderia-se intuir. Esta 

proposição, todavia, não é comum dentro da bibliografia que trata da obra de Alejo 

Carpentier: a maioria de biógrafos que lidam com a sua obra a entendem como um 

processo gradual de desenvolvimento de um projeto original e contínuo, já contido em 

seus verdes anos de juventude. Ao destacar sua obra a preocupação social como marca 

de sua obra, reitera-se a compreensão do “social” como uma substância que engloba a 

totalidade dos indivíduos e que deve ser acionada através de uma linguagem específica 

contida em algumas obras. Quando se analisa o episódio Paris na vida de Carpentier, as 

mudanças de rumos estilísticos e o surgimento de uma proposta política que consiga 

conciliar a proposição estética com a inserção em novas ambiências intelectuais tornam-

se mais forte.  

Em livro memorialístico do fim da vida, Carpentier relembra ao seu 

entrevistador que, após 1939, surge nele a vontade de retornar para a América Latina a 

fim de entender os principais traços da “americanidade” que o formaram. Esta foi uma 

intenção singular dentro do próprio círculo intelectual frequentado pelo autor. Segundo 

a pergunta feita pelo seu entrevistador, o autor de ¡Écue-Yamba-ó! estava, em fins da 

década de 20, com um trabalho regular, instalado em um apartamento invejável na praça 

Dauphine e com notoriedade nos círculo intelectuais da capital francesa. A dúvida: o 

que o teria levado a abandonar aquele ambiente estável e controlado de boa inserção 

para buscar o redimensionamento de sua atividade intelectual intriga o entrevistador e 

mostra uma ação de conversão de Carpentier.  

Para entender esta quase completa transformação, Carpentier narra um encontro 

fortuito ocorrido com ele. Ao caminhar com Miguel Ángel Asturias por um boulevar 

francês, ambos encontram um escritor e jornalista latino, considerado por ambos 

apaixonado por Paris, e que já estava há trinta anos às margens do Sena. O seu 

encantamento com os valores franceses chama a atenção dos dois romancistas latinos e 

conforma críticas de ambos. Um comentário de Miguel Angel Asturias ficou marcado 

na memória do jovem Carpentier: “Mira, me dijo el autor de Los hombres de maíz; he 

ahí lo que debemos de tratar de no ser nunca: un latinoamericano que ha dejado de ser 
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latinoamericano, pero que jamás llegará a ser tan francés como el más mínimo francés.” 

(CHAO, 1985:15) 

Esta falácia que a passagem evoca suscita um comportamento associado a certa 

corrupção, que, por sua vez, é provocada por uma estratégia equívoca de permanência 

em outra cultura que não aquela de origem. Surge, nesse caso, uma figura de farsa 

pautada na incoerência de uma postura que reforça a inadequação existencial de 

permanecer entre um passado que se quer esquecer e um deslumbramento excessivo 

pelos valores do centro europeu. Pode-se dizer que esta imagem comentada e criada por 

Carpentier em sua andança com Asturias reforça a mímica levada a cabo pelo latino que 

vivia impregnado de ares europeus. Convém ponderar, como bem analisa Homi 

Bhabha, que a mímica possui uma ambivalência inscrita em si mesma, que associada a 

esta cópia instala o indivíduo em uma parcialidade, fruto da inadequação de um quase o 

mesmo. Entretanto, apesar de Bhabha analisar este ato como portador de uma ameaça, 

na verdade Carpentier o constrói como uma adequação completa e, portanto, 

corrompida do desejo de ser como o Outro. (BHABHA,1998:129-139) 

A citação deste encontro com Asturias ocorre no mesmo capítulo das lembranças 

em que Carpentier narra como aconteceu o processo de decifrar as singularidades da 

América Latina. Nesse episódio de sua vida, Carpentier afirma que foi decisivo o seu 

contato com Villa-Lobos. O encontro inicial, sugerido pelo editor da revista musical em 

que trabalhava o autor cubano, foi gradualmente se transformando em uma sólida 

amizade. Carpentier estava presente nas frequentes reuniões que ocorriam aos domingos 

no apartamento dos irmãos Guinle que, no ano de 1928, estava sendo ocupado por 

Heitor Villa-Lobos. Estes encontros ficaram na lembrança de ambos, pois eram espaços 

de sociabilidade em que a troca intelectual ocorria de modo intenso. Em artigo 

publicado em agosto de 1928, um dos memoráveis encontros foi descrito: 

Domingo à tarde. O apartamento de Villa-Lobos não pode mais conter os 
amigos, intérpretes e convidados. O compositor exibe a sua habilidade para 
manter conversas simultâneas, algo como partidas de xadrez contra vinte 
jogadores. Em torno do piano – arca sonora – ardem os fogos votivos de 
incontáveis cigarros. Nas paredes, há fotografias dos outros intérpretes do 
compositor: Artur Rubinstein, Vera Janacopoulos, Aline Van Barentzen... O 
extraordinário cantor russo Kurganov submete sua garganta intrépida aos 
caprichos líricos de uma estupenda vocalização hebraica. Depois do lamento 
de sinagoga, o violonista Saenz de la Manza toca Falla e Mozart. Em 
seguida, é Berta Singerman, a prodigiosa declamadora, que entoa Os sinos, 
de Poe, com sua dicção vibrante de bronze e metais... Entre os ouvintes se 
reconhece Lucie Delarue-Mardruz e a cantora Elsie Houston. E o admirável 
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Tomás Teran senta-se ao piano. Executa uma sequência de Cirandas de 
Villa-Lobos... E a voz formidável da América, com seus ritmos de selva, 
suas melodias primitivas, seus contrastes e choques que evocam a infância 
da humanidade, se propaga no rubor da tarde de verão através de uma 
música refinadíssima e muito atual. O encanto surte efeito. Os martelos do 
piano – baquetas de tambor? – golpeiam mil cipós sonoros, que transmitem 
ecos do continente virgem. E, diante do discurso da palmeira que pensa 
como palmeira, cala por um momento, como que envergonhada, a fonte da 
praça Saint-Michel. (CARPENTIER, 1991[1928]) 

 
 Apesar de sua extensão, a citação praticamente se impõe. Ela demonstra a 

existência de uma rede de sociabilidade intelectual que tinha em Villa-Lobos um de 

seus personagens centrais. Em torno dele gravitavam muitos outros músicos e artistas de 

orientações variadas que tinham em Paris um cenário comum para a afirmação de seus 

projetos estéticos. Villa-Lobos, nas palavras de Carpentier, é a “Palmeira  que pensa 

como palmeira”, um intelectual que possui um projeto próprio que guarda marcas de 

originalidade e que evita a sedução de um cosmopolitismo de empréstimo, pautado na 

cópia dos valores franceses. As marcas desta amizade parecem ter ficado inscritas de 

modo longevo e terem sido determinantes muito mais na vida do próprio Carpentier do 

que na trajetória de Villa-Lobos. Sobre a influência deste encontro, Carpentier analisa 

que, em seu retorno para a América Latina, teve em Villa-Lobos um responsável direto 

pelas suas escolhas. 34 Mais do que uma simples amizade, estamos diante de uma troca 

intelectual que gerou um definitivo desdobramento na vida de ambos os autores. Para 

entender melhor como estes acontecimentos conseguiram ter relevância é de 

importância ímpar compreender as análises feitas por Carpentier sobre a música de 

Villa-Lobos.  

 

     2.4 – O lugar do autêntico: crítica musical e miscigenação cultural 

 Sons e palavras não são redutíveis ou mutuamente cambiáveis. Música não se 

traveste em escrita. Palavras não podem ser convertidas imediatamente em música.  

Entretanto, entre elas, ou no interstício que as separa, há uma motivação subterrânea que 

ampara a possibilidade de que se crie vida, a partir do ato crítico. Nesse caso, o crítico 

se torna mais do que o sensor da validade de uma produção ou não, mas é aquele que 

                                                           
34 “Mi amistad con el gran compositor brasileño Héctor Villa-Lobos también fue determinante. Villa-
lobos recebía todos los domingos en su casa a los compositores franceses más importantes. Y yo me 
pregunté un dia ‘¿Hastá cuándo tendremos que estar en casa de los otros? ¿Cuándo vamos a empezar a 
recibir a estos señores en nuestros países, donde tienen mucho que aprender?’ CHAO, Ramón. 
Conversaciones con Alejo Carpentier. Madri: Literatura Alianza Editorial, 1985, p.197. 
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colabora, mesmo que de modo indireto, para uma mirada da obra de arte sobre si 

mesma.  

Amigo de grandes intérpretes e compositores do século XX, a possibilidade de 

construir um diálogo entre voz e escrita motivou a ação de Alejo Carpentier. Dado que o 

seu domínio primordial era o da palavra, buscava impregnar suas obras literárias de 

vivências musicais, ao mesmo tempo em que tentava, aqui e ali, encontrar formas que 

fizessem com que o discurso literário se alimentasse da própria maneira de ser do 

fenômeno musical. Sugere-se que, para Carpentier, havia a tentativa de desenvolver um 

processo isomórfico de escrita em que a música fosse a responsável por cadenciar a 

palavra, gerando no leitor uma rítmica própria, característica de seus escritos. 

As centenas de artigos publicados em periódicos e revistas mostram um 

admirável talento para realizar críticas rigorosas sem desprezo por nada que se produz 

ao seu redor. Além disso, o próprio ato da crítica apresenta diversas feições quando 

vislumbramos uma produção tão vasta quanto a produzida ao longo de toda a vida por 

Carpentier. Por vezes interlocutor de grandes artistas, por outras no papel de divulgador 

de suas obras na ambiência europeia, Carpentier conseguiu estabelecer vínculos 

variados com uma ampla gama de compositores. Simultaneamente, através de suas 

críticas estava claramente expressa uma proposta artística que buscava novas linguagens 

expressivas e um gesto de redescobrimento de tradições culturais locais que propunham 

a ruptura com certo eurocentrismo acadêmico que grassava na arte cubana. Assim, o 

que surgia era uma sensibilidade inclusiva daquilo que seria o nacional, proposta teórica 

que se propagava em meio a movimentos culturais, como o do próprio grupo minorista 

de que Carpentier fazia parte. Esta proposição reflexiva, aqui analisada em sua relação 

íntima com os conceitos musicais, está contida em uma percepção maior tecida por 

meio da confluência de conceitos como tradução cultural, cultura política e diversos 

modos de alinhavar discursos sobre a nação.  

Neste momento do desenvolvimento do argumento, interessa manter atenção 

detida aos artigos de Carpentier acerca de Villa-Lobos, em conexão com os diferentes 

modos como os dois autores teceram suas relações com as diversas ambiências 

intelectuais em que estiveram inseridos. Além do encontro pessoal que existiu durante 

os anos 20 franceses, ou durante trocas posteriores na vida, quando Carpentier convidou 
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Villa-Lobos para se apresentar em Caracas,35 várias críticas musicais do cubano foram 

destinadas ao compositor brasileiro. Villa-Lobos possuía um lugar de destaque na 

música das Américas e suas obras foram consideradas como uma sonora produção 

imagética que permitia ao latino-americano encontrar-se consigo mesmo ao ouvi-las.  

Alejo Carpentier assumiu a tarefa de traduzir em palavras a obra de Heitor Villa-

Lobos. Como mostra do impacto que a criação do compositor brasileiro deixou no 

escritor cubano, as críticas deste último ocorreram durante toda vida e após a vida do 

compositor do Noneto, o que permite observar através do percurso crítico alguns 

movimentos da própria carreira de Villa-Lobos. As histórias de Villa-Lobos eram uma 

forma de criar discursos sobre si e sobre o outro. Uma estratégia na qual o próprio 

Carpentier conseguia reconhecer símbolos do caráter latino e que faziam parte das 

múltiplas estratégias utilizadas pelos dois autores para gerar marcas de legitimidade em 

seus discursos e ações em um ambiente como Paris. 

O primeiro artigo, escrito em 1928, faz uma espécie de apresentação detalhada 

da obra de Villa-Lobos, ao mesmo tempo em que amplia a reflexão acerca de algumas 

características que teriam submetido a cultura latino-americana a padrões europeus, 

como o mal do exotismo, por exemplo. Possuindo também em seu bojo o objetivo de 

auxiliar na divulgação da obra do autor brasileiro em Paris, Carpentier o insere em um 

cenário maior da composição musical de toda Europa. Para tanto, logo em seu início, 

seu texto considera que há um vício comum na cultura latina: 

O mal do exotismo é um mal que afeta muito frequentemente os artistas da 
nossa América. Temos muito do pinheiro de Heine que sonhava com a 
palmeira remota. Só que conosco acontece o contrário: somos palmeira, 
crescida às vezes em plena selva virgem e nos esforçamos para nos disfarçar 
de pinheiro coberto de neve... (CARPENTIER, 1988 [1928]) 
 

Este curto trecho traz uma feroz desconsideração por uma postura comum a 

muitos intelectuais. O desejo de se tornar como o outro europeu se fundamenta no 

costume de construírem as suas obras, e muitas das vezes as identidades pessoais, em 

um processo que, a um só tempo, desvaloriza inteiramente as tradições latino-

americanas e apóia-se na consolidação, na reprodução, na cópia de modelos europeus, 

sobretudo franceses. Essa caracterização feita por Carpentier é retomada no artigo e em 

muito outros, em diversos momentos de sua obra. Trata-se de uma citação realmente 

                                                           
35 Esta carta está nos arquivos do Museu Villa-Lobos, localizado no Rio de Janeiro, e ainda não possui 
catálogo.  
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significativa, sendo, inclusive, repetida em outro momento do texto como estratégia de 

desqualificação de determinadas obras, como, por exemplo, de pintores que “... tendo 

quase sempre uma violenta palheta de vermelhos e azuis no espírito, nos dedicamos a 

neutralizá-la com cinzas invernais.” (CARPENTIER, 1988 [1928]) 

A qualificação destes trechos precisa incorporar alguns novos argumentos para 

que o vínculo com a Europa através da arte latina possa ser entendido de forma 

matizada. A crítica de Carpentier se refere, de modo explícito, aos autores latinos que 

não possuem sensibilidade americana. Este caráter sensível da arte latina seria capaz de 

surpreender “por sua autenticidade e sua força, a arte europeia.” (CARPENTIER, 1988 

[1928]) Logo neste primeiro instante o autor faz questão de frisar que há uma 

contraposição entre duas culturas e seu modo particular de entender o mundo. A 

valorização da autenticidade como elemento definidor do que seja, por excelência, 

latino-americano se insere em uma argumentação que entende a cultura europeia como 

cada vez mais corrompida por certa artificialidade que a permeia. Não é à toa que logo 

após o autor continua a citar o fato de que Don Segundo Sombra e os afrescos de Diego 

Rivera podem ser considerados a manifestação inicial e privilegiada da singularidade 

latino-americana.  

Essas afirmações continuam através de uma inicial tensão existente entre 

autenticidade e artificialidade. A América é o local privilegiado onde se manifestam as 

marcas da autenticidade como corpus constitutivo do caráter sensível daquilo que é 

latino-americano. Os artigos criam, em torno de Villa-Lobos e suas ações, um campo 

semântico onde há referência a certa substancialidade que qualifica o lugar do 

compositor brasileiro. Suas composições, notas e desenvolvimentos temáticos referem-

se a certa permanência do status orgânico da natureza. Genealogia, tempo histórico, 

posse e perda, reflexão, emancipação e vício são partes constitutivas de uma mesma 

semântica que tenta manifestar de modo discursivo muitas características daquele 

universo comum que tendia a dar corpo à autenticidade. Seu postulado suscita a 

existência de um sentido englobante às diferentes partes ou performances de um mesmo 

agente, como no caso de tudo aquilo que se refere, segundo a análise, a Villa-Lobos.  

Não necessariamente autenticidade e artificialidade devem ser entendidos como 

conceitos contrapostos. Carpentier os vincula tanto aos valores tradicionais de uma 

cultura ainda inexplorada pelos olhares europeus, assim como por ser o portador da 
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tensão entre modernidade e tradição. Villa-Lobos representa um daqueles que tenta 

escapar de ser uma “personalidade emprestada” por não buscar “esquecer-se de si 

mesmo”, ao fugir da tônica de “entoar cantos à máquina, à fábrica e às chaminés em 

cidades onde os postes telegráficos dão frutos e onde não existiu ainda uma sensação de 

maquinismo.” (CARPENTIER, 1988 [1928]:26) Dessa forma, a elaboração de uma 

postura específica ante a produção das obras de arte deve, necessariamente, incorporar 

aspectos que a circundam e que dão o feitio da sua ambiência de origem. Entretanto, a 

associação entre as ações de leitura da ambiência, obras artísticas e a cor local não 

acontece de forma imediata:  

...não se trata de que a arte americana deva ser feita, inevitavelmente, 
invocando coqueiros, negros, selvas virgens, índios e mulatas que durmam 
em redes à sombra dos palmares. A questão está em inquirir sinceramente 
nossa sensibilidade, que encerra furores e nostalgias, asperezas e matizes de 
um caráter peculiaríssimo... (CARPENTIER, 1988 [1928]:26) 

  

 Inquirir a subjetividade é o modo que torna possível ao indivíduo fugir da leitura 

estreita que associa obra de modo imediato ao ambiente. Nesse sentido, começa a ser 

anunciado o confronto com o problema da nacionalidade na produção artística - uma 

questão que será enfrentada de modo mais detido a partir da sua concepção do conceito 

de tradução – e a encontrar um encaminhamento que a sustente. Antes disso, era 

imprescindível que se conseguisse ultrapassar um dilema que grassava de modo mais 

significativo, o mal do exotismo, como a materialização da dissociação explícita entre o 

ambiente e seu referido produto mediado pelo artista.  

 Em se tratando de América Latina, há algumas referências comuns capazes de 

singularizar o seu produto que ganha forma através do conceito de cor local. Os ensaios 

sobre a música de Villa-Lobos interessam a este estudo, porque além da possibilidade 

de associar trajetórias de vida de Carpentier e Villa-Lobos, com referência à amizade 

existente entre ambos, nesses textos, encontram-se referências à singularidade na 

expressão do local de origem da obra. Justamente por isso, neste ensaio, Carpentier 

afirma: “Heitor Villa-Lobos é um dos poucos artistas nossos que se orgulha de sua 

sensibilidade americana e não trata de desnaturalizá-la.” (CARPENTIER, 1988 [1928]:27) 

Para que esta sensibilidade pudesse ser designada, era necessário que muitas destas 

referências que a compunham pudessem ser definidas. Em um primeiro momento, 

observa-se que há o delineamento do colorido e da diversidade de formas como 
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componentes daquilo que garantiria a nacionalidade de sua produção. Gradualmente, 

Carpentier vai aprofundando-os dentro de um argumento que permitisse terminar com a 

valorização dos Choros como a inovação da música de Villa-Lobos, em fins dos anos 

vinte.  

O Choro (explica Villa-Lobos) é uma forma de composição musical em que 
aparecem sintetizadas as diferentes modalidades da música brasileira, 
indígena e popular, tendo como principais elementos o ritmo e qualquer 
melodia típica de caráter primitivo, que aparecem, de vez em quando, 
acidentalmente e sempre se transformada de acordo com o meu 
temperamento. Os procedimentos harmônicos são criados em relação com o 
material empregado. (CARPENTIER, 1988 [1928]:30)  
 

 Este trecho, além de conseguir indicar a importância que os Choros possuem 

para a composição do músico brasileiro, definem outra perspectiva central para o autor. 

A síntese, formalizada através da manifestação do Choro, é um procedimento 

fundamental para a construção artística e se posiciona como maneira de expressar o 

primitivo presente em diferentes ritmos e que serão modelados pelo temperamento do 

artista. 

Seja o encontro entre Heitor Villa-lobos e Alejo Carpentier, seja o instante em 

que a cidade de Paris serviu de cenário para que seus projetos fossem reformulados, ou 

então, as críticas escritas por Carpentier sobre Villa-Lobos e a valorização dos atributos 

estéticos presentes nos Choros, todos eles são diversas apresentações de uma mesma 

temática que direciona ao momento em que estes argumentos encontram conexão. O 

grau de singularidade conseguido por ambos em seus produtos esteve associado à forma 

de produzirem o seu discurso como novo. Desse modo, ele se insere em uma 

perspectiva mais ampla ao carregar consigo uma das principais características que o 

conceito de modernismo é portador (GAY,2008), a sua heresia de sempre se reinventar 

como novo, assim como o vincula aos temas da nacionalidade artística.  

 Esses artistas postulam que o seu grau de singularidade ocorre por diferença 

frente ao que é instituído como estabilizado pela cultura européia. Dessa forma, é 

coerente a proposta de Mareia Quintero-Rivera sobre o modo como a crítica entendeu a 

singularidade desta produção artística. Para a autora, a tentativa de desenvolver um 

processo de independência cultural do mundo europeu-norte-americano, levada adiante 

pelos movimentos de vanguarda latino-americanos, esteve associada – no interior destas 

sociedades nacionais – a um olhar sobre o Outro marcado pela tensão entre o elemento 
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identitário e o discurso estereotípico. (QUINTERO-RIVERA, 2000) Os artigos de 

Carpentier movem-se neste terreno, onde tão fundamental quanto definir daquele de 

quem se fala é definir daquilo que não se fala. Por isso, há duas críticas a serem feitas: 

uma primeira ao exotismo, entendido como a manifestação da cópia por modos de 

expressão diferente daqueles referenciados pelo local de origem que se produz a obra 

artística; outra é a incorporação imediata do folclórico ao desenvolvimento temático e 

formal da produção musical.  

Ao longo de seus escritos e textos de crítica musical, Carpentier e Villa-Lobos, 

principalmente após o episódio Paris, se preocuparam com a definição de um universo 

especificamente latino-americano. Para ambos, este continente manifestava uma 

especificidade própria, porque possuidor de uma história multifacetada e complexa, 

proveniente do amálgama de culturas diferentes. Pode-se entender que Carpentier alia, 

em sua música, um pressuposto estético e ético, conforme pondera J. Jota de Moraes, a 

partir do momento em que o músico consegue ter em seu horizonte um referencial do 

nacional para a sua produção artística, conforme afirma este mesmo autor acerca de 

Carpentier, em sua análise e admiração acerca de Villa-Lobos, “Para ele, o músico 

verdadeiramente nacionalista não é aquele que simplesmente tomava materiais 

folclóricos, estilizando-os em obras eruditas”. (MORAES, 1988:10) 

 Em Ese Musico que llevo dentro, todas as análises musicais criticam o princípio 

da estilização ao considerá-la um caminho que “não leva a lugar nenhum”, na medida 

em que “expressar-se através de uma linguagem dura, ..., justapor ritmos contrários não 

significa nada, se esses meios não correspondem ao pensamento expresso.” 

(CARPENTIER, 1987:127) Assim, trabalhar o material folclórico estilizando-o não é 

um fundamento do trabalho musical pois tende a levar a uma falácia que é revestir este 

material folclórico com um simples “arlequim cubista”. Carpentier sinaliza uma 

preocupação com os rumos que levariam à inserção do conceito de miscigenação 

cultural e de seus impactos nas diversas formas de pensar os vínculos entre produção 

cultural e nacionalismo. 

 Analisando a crítica musical dos anos 20, no Brasil e em Cuba, e os processos de 

transformação social agregados à busca destas sociedades por afirmar sua modernidade 

cultural, Quintero-Rivera entende que entre Mário de Andrade e Alejo Carpentier há 

partilha de horizontes comuns em suas estratégias para a definição do nacional. A autora 
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propõe uma análise comparativa por meio da análise das correspondências trocadas 

entre os críticos e músicos da época como Villa-Lobos, Francisco Mignone e Camargo 

Guarnieri, no caso de Mário de Andrade, e Amadeo Róldan y Alejandro García Caturla, 

no caso de Carpentier. Apesar do contato inexistente entre estes dois críticos, o diálogo 

com os compositores proporcionou um cenário de referências comuns em que reflexões 

sobre a representação do nacional na música ocorriam. Todavia, a postura de ambos em 

relação ao seu diálogo epistolar com os compositores difere de modo significativo: 

enquanto Mário de Andrade possuía uma tendência à maior intervenção nas obras dos 

compositores com quem trocava missivas, Carpentier cumpria o papel de divulgador da 

obra dos compositores cubanos na Europa. (QUINTERO RIVERA, 2002) Através do 

diálogo com os compositores de sua época, ambos conseguiam compreender que a 

forma de incorporar as representações do nacional dependia de estratégias reflexivas e 

adensadas, que não gerassem uma inclusão imediata da temática do folclore. Desse 

modo, seria necessária uma postura que reforçasse a liberdade do artista diante do 

material fornecido por sua época e pela vida musical presente em sua historicidade.  

Este é um modo de unir subjetividade e objetividade através de um mergulho no 

mais profundo de si mesmo em busca de encontrar uma emoção particular capaz de 

articular, sem dúvida, de modo peculiar, o material que está passível de ser analisado. 

Nisso há um impasse: considerá-lo como simples divulgador indica a perda de um lugar 

de fala que guardou para si, especialmente em suas críticas de música clássica e sua 

vinculação ao rádio, após 1930. Carpentier despede-se de Villa-Lobos aqui. Ele está 

mais próximo da geração de Paul Hindemith, tão admirado por ele, cujo moderantismo 

expressava flexibilidade espiritual que não conhecia nada de seguro. Um pouco daquilo 

que Adorno chamava a atenção para uma geração repleta de talento e arte pela sua 

flexibilidade. (ADORNO, 2002:15) 

 Carpentier ponderava que o contato com o folclórico, mais importante do que ser 

um fornecedor de temas para a produção artística deveria ser utilizado como um modo 

de prover elementos de estilo. Isto o permitiu desenvolver uma reflexão mais detida 

acerca da incorporação do folclore, retirando o rígido determinismo que, por vezes, 

estava inserido em várias análises de compositores que associavam produção e 

nacionalismo artístico. Para Carpentier, Villa-Lobos era o portador de uma liberdade 

que conseguiu expressar o vínculo entre subjetividade e referencial objetivo, sem perder 

o lastro do nacionalismo na produção artística.  
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Aqui, os dois se separam. A trajetória biográfica de ambos passa a possuir 

encaminhamentos próprios, desse momento em diante. Carpentier conseguiu manter-se 

em Paris, ao longo de toda a década de trinta; porém, as estratégias para a sua 

manutenção, de agora em diante necessitariam ser outras. A ruptura com o grupo 

surrealista e a aproximação cada vez mais intensa de Robert Desnos, faria com que seus 

vínculos com os artefatos da modernidade se tornassem cada vez mais íntimos. Por 

outra vereda, Heitor Villa-Lobos retornaria a São Paulo, por necessidade material; já 

não podia contar mais com a ajuda dos irmãos Guinle para manter sua estadia em Paris. 

Depois de anos de efervescência musical, troca constante e de redimensionamento de 

seu projeto artístico em Paris, o alvorecer da década de 1930, em São Paulo, 

representava retrocesso e estagnação aos seus planos.  

 Um viés que, em fins da década de trinta, pode ter assaltado a mente de 

Carpentier, o que não pode ser imediatamente comprovado, visto que suas 

considerações acerca de Cuba e da intelectualidade latino-americana tornaram-se mais 

restritas, principalmente após o ritmo de trabalho junto às emissoras de rádio francesas. 

Certo que esta França de inícios da década de 1930 ainda possuía o encanto e o glamour 

dos anos vinte e seu grande número de círculos literários e efêmeras revistas. Não pode, 

entretanto, sustentar por muito tempo seu clima efusivo. Conforme emergiu a dura 

rivalidade entre as propostas políticas nacionais – divididas entre a tradição liberal-

democrática e o autoritarismo fascista - e os problemas econômicos de um mundo 

convulsionado pela crise de 1929, a imagem de uma cultura ocidental, à beira de sua 

falência, tornou-se tangível.    
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Capítulo III 

 

Âncoras dos sonhos 

 
 

E não vos conformeis com  
este século, mas transformai-vos  
pela renovação da vossa mente 

 
Romanos XI, 12  

 
 

O findar da década de 1920 foi traumático para toda a cultura ocidental. Pautada 

no modelo do capitalismo liberal, presenciou, em poucos dias, a quebra da bolsa de 

valores norte-americana, que fez ruir, enfim, o edifício sustentado sobre uma paz 

instável e precária. Quase uma década em que a crise da democracia parlamentar 

somou-se à crise econômica, cujas repercussões sobre a esfera social implicaram na 

ascensão de propostas autoritárias, assim como repercutiram no âmbito da cultura com 

sensações cada vez mais limítrofes e polarizadas. (RÉMOND, 1994:59-123) A 

frivolidade dos anos vinte vai sendo lentamente substituída pelo obscurecimento das 

ações e opiniões; representações de um palco francês marcado pela incerteza que, agora, 

não gerava mais usufruto, mas o anúncio de um sombrio porvir. (WISER, 2010) A turva 

capacidade de prever o futuro passa a ser, para os europeus, a única certeza, agora; 

como se o amanhã viesse sempre povoado de sombras e imprecisões, tensões e 

ambiguidades quando imaginado, mas que permanecia impulsionando a criação, já não 

mais pelo desfrute, entretanto, e sim por temor e necessidade de deixar algum 

testemunho destes anos áridos.   

 As próprias certezas que antes orientavam diálogos entre os personagens 

conhecidos da capital francesa, agora suscitavam esgotamento. Grupos que antes eram 

fechados aceitavam novos membros - como o surrealismo que incorpora Carpentier - e, 

velozes como o telégrafo, se afirmam e se esfacelam. O projeto coeso e homogêneo, 

suscitado por alguns líderes que ansiavam por tornarem-se entidades vivas, naufragou 

frente à multiplicidade contida em toda existência humana. O legado da Grande Guerra, 

em princípios dos anos vinte, havia gerado impulso por mudanças, já não mais creditado 

à ênfase no progresso, mas na busca por novas formas de experimentação artística, das 
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quais o dadaísmo pode ser considerado a resposta mais precoce a este ambiente. Seja 

para o desfrute, seja para a destruição, seja para a construção de algo novo, aquilo que 

se chama genericamente de anos loucos parisienses, representava impulso; um modo de 

injetar força nas tortuosas tentativas de experimentação da época. 

 Algo diferente, entretanto, parece se anunciar após meados da década de trinta. 

Certo pesar passa a tomar conta dos ares europeus; o confronto entre artificialismo e 

autenticidade indica mais do que colapso, adverte que uma tragédia se anuncia. Há uma 

diferença de acento entre os années folles e o cenário que lentamente vai sendo 

rascunhado, ao longo de toda a década de trinta: o legado da guerra, que gerou abertura, 

parece dar voz, agora, a certa mudez; a algaravia dos anos loucos se transforma, 

lentamente, no cansaço que entorpece as intenções transformadoras dos antigos grupos. 

O horizonte diante dos olhos sugere que o desenrolar trágico dos embates e divergências 

entre as nações será a guerra, e os círculos intelectuais, de algum modo, necessitam 

articular suas tensões internas com os cenários externos cambiantes. Assim a década de 

trinta também marca a necessidade de novos investimentos pessoais e a procura por 

soluções intelectuais que alcancem o mais básico: sobrevivência. Não que isto 

simplesmente signifique pobreza. Pelo contrário, dentro do limite de possibilidades de 

suas escolhas, muitas ações conseguiram beleza pelo investimento no cotidiano, em 

artefatos da modernidade que, como rádio, entravam em cena. 

 Todo deslumbramento e excesso dos anos loucos cedeu espaço para um cenário 

turvo, pessoal e coletivo. Surge, a partir daí, o distanciamento dos grupos em que estava 

inserido; antigos projetos ganham novas formações e muitos latino-americanos 

retornam para casa. Novas escolhas são feitas, novas possibilidades criadas; entretanto, 

certo clima de pesar sedimenta-se. A ruptura com o surrealismo foi devido à amizade 

com Robert Desnos, a proximidade com o rádio também. E no meio disso tudo, a 

herança deixada pelo surrealismo, ou pela atmosfera francesa que incitava e fazia parte, 

passou a ter impactos em sua obra, seja pela incorporação, seja pela rejeição das 

propostas.  

 Este capítulo dedica-se a acompanhar de modo mais detido a importância do 

surrealismo para a obra de Carpentier, seus impactos no modo de incorporação de sua 

escrita e questões. Analisa-se, também, de que forma esta não foi uma percepção 

somente individual, mas que se vinculou a outros escritores latino-americanos, como, 
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por exemplo, Miguel Ángel Asturias. As linhas que se seguem apostam no 

acompanhamento do fio de continuidade que vai da ruptura com o grupo surrealista até 

o investimento em uma arte nueva. Neste sentido, destaca-se o rádio, como mais um 

campo de possibilidades, um momento que, para além da simples difusão de ideias, 

passou a representar a busca pela recriação de novos elementos para a sua escrita e, 

além disso, o radical investimento em uma experiência do tempo visceralmente 

associada ao presente. Em um último instante, a ênfase muda. Propõe-se, aqui, analisar 

um artigo de princípios dos anos trinta, “América ante la joven literatura europea”, que 

o insere dentro de um debate acerca de qual proximidade ou distância deveria ocorrer 

frente à tradição ibérica e, além disso, de que forma a crítica ao valor pragmático da 

História, como feita por Paul Valéry, (VALÉRY, 1945) lentamente se converte em 

distanciamento, ao preconizar o valor do passado para o sentido da vida dos homens. 

      

 3.1 – Carpentier e a recepção do surrealismo. 

 Ao contrário de Heitor Villa-Lobos que, em fins da década de 1920, optou 

retornar para o Brasil - motivado mais pela falta de recursos para permanecer na Europa 

do que pela existência de um projeto intelectual coeso -, Alejo Carpentier decidiu 

permanecer na França. No espaço de tempo em que esteve em contato com a agitada 

ambiência cultural da cidade luz, muitos de seus projetos foram sendo redimensiados e 

contemplaram um novo ganho de abrangência e significação. A experiência do velho 

mundo levou-o a mergulhar, lentamente, na intensa busca pelo desbravamento de novas 

possibilidades de estudo que o induzissem a conhecer cada vez mais a América Latina. 

A idéia de estudar as peculiaridades latino-americanas foi uma proposta gestada 

gradualmente em suas produções, mas que possui como marco de mutação e início sua 

chegada a Paris. A nota mais característica deste momento foi sua relação cada vez mais 

estreita com o grupo surrealista, a partir de fins da década de 1920, e o modo como esta 

perspectiva estética dialogava com a objetividade de suas intenções de conhecer 

presente e passado de um continente que, para ele, ainda necessitava encontrar seu 

próprio destino.  

Estes vínculos com o movimento liderado por André Breton passavam tanto pelo 

pertencimento ao mesmo ambiente intelectual, quanto pelo fato de que havia a 

utilização de conceitos estéticos comuns. “O surrealismo não é um estilo. É o grito da 
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mente que se volta para si mesma.” (ARTAUD apud BRADLEY, 1999: 107) Tanto a 

revista Litterature, publicada por Breton, Soupalt e Aragon, em 1919, que serviu de 

palco para a vanguarda parisiense da época, quanto o primeiro e o segundo manifesto 

surrealista, repetiam a sua obsessão pelo irracional, o espontâneo e o inconsciente. 

Como resposta ao ambiente posterior à primeira guerra mundial, o surrealismo, assim 

como o seu congênere dadaísmo, ridicularizavam a confiança excessiva do Ocidente na 

razão, assim como denunciavam a divisão e a especialização sobre as quais estava 

assentada a sociedade moderna, em seu impetuoso desejo por segurança.  

Nessa abertura de possibilidades, Carpentier inseria-se como um intelectual 

proveniente de outras paragens. Após o exílio de Cuba, em 1928, o escritor cubano 

vivia um momento de pertencimento à cultura francesa; se a alcunha de latino-

americano propiciou-lhe os vínculos empregatícios em revistas, foi através de Robert 

Desnos que pode mergulhar em seu contato com o grupo do surrealismo36. E este 

percurso em busca de estreitamento de relações com o movimento surrealista não foi 

uma singularidade de Carpentier. Os contatos entre as vanguardas e o surrealismo 

atravessaram toda a década de 1920 e foram simultâneos à chegada do autor à capital 

francesa. A motivação para esta proximidade estava na discussão levantada sobre o 

significado da palavra vanguarda, manifestado na oposição existente entre “arte pela 

arte” e a “arte engajada.” O centro desta divergência era alimentado cada vez mais pela 

politização crescente, o que as levava ao questionamento acerca do estatuto da arte. Esta 

relação entre as vanguardas e a política pode ser situada historicamente, em fins do 

século XVIII, mas que ganhou contornos próprios por meio dos autores latino-

americanos. (SCHWARTZ, 1995:29-71)  

A relação entre as vanguardas latino-americanas e os novos movimentos 

artísticos europeus do início do século XX passou por momentos de rejeição e 

incorporação, conforme a tônica proposta pelo ismo em questão. O futurismo italiano 

foi rejeitado em uníssono devido a sua associação, após a Primeira Guerra Mundial, ao 

fascismo italiano. Contudo, o estreitamento de relações com o pensamento político, 

principalmente de orientação marxista, entre as vanguardas, possibilitou que o repúdio 

                                                           
36 A carreira artística de Desnos iniciou-se a partir de 1917 com a publicação de alguns poemas em 
revistas de vanguarda da época, ao mesmo tempo em que passou a ser colunista da revista Paris-Soir.  
Inicialmente, por intermédio do poeta Benjamin Péret, foi apresentado ao grupo Dada, confraria com o 
qual não desenvolveu muitas atividades. Estas foram aprofundadas a partir do momento em que passou a 
manter relações de amizade com André Breton.    
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ao futurismo não se estendesse para outros movimentos artísticos. Desse modo, o 

expressionismo alemão e o surrealismo, que se situavam com suas manifestações 

justamente no período do início e do fim das vanguardas, permitiram o maior vínculo 

entre os escritores e a sua crítica da “arte pela arte”. Principalmente o surrealismo, que 

utilizou o conceito da transformação do homem através da expansão das forças do 

inconsciente, influenciou intelectuais latino-americanos.    

A relação do surrealismo com a ambiência latino-americana, como afirma Jorge 

Schwartz, ocorreu por meio de surtos, que podem ser sintetizados em duas perspectivas: 

a primeira, pautada na visita dos surrealistas franceses a muitos países da América 

Latina, como, por exemplo, a do próprio Robert Desnos a Cuba, em 1928, por ocasião 

do Sétimo Congresso de Prensa Latina. A presença de cada um deles em seu momento 

de trânsito e diálogo com as ambiências intelectuais de cada localidade teve impacto 

variável, conforme diferentes níveis de aceitação ou repulsa, motivados pela maior ou 

menor aderência ao projeto moderno apresentado e sua relação com a tradição local. A 

segunda perspectiva, que ocorre de forma associada à primeira, pode ser caracterizada 

pela resposta dada por diversos intelectuais latino-americanos ao manifesto do 

movimento de origem francesa, em revistas de seus países de origem. O olhar da 

América Latina para o movimento surrealista, neste caso, ocorreu a partir do momento 

em que muitos vanguardistas latino-americanos deixaram explícitos os seus vínculos 

com o surrealismo. Para eles, o atrativo estava na busca pela liberação “tanto individual 

quanto social” (SCHWARTZ, 1995:387) que o diferenciava de todos os outros ismos 

europeus; além disso, a completude de sentido do movimento em relação à América 

Latina se manifestava a partir de dois atos principais: o primeiro, devido às respostas, 

dentre elas a do próprio Alejo Carpentier, ao Manifesto Surrealista; o segundo, as 

variáveis réplicas ao momento de explícita vinculação política entre surrealismo e 

marxismo.    

Para se entender este primeiro momento, é importante acompanhar um dos 

principais representantes destes vínculos: José Carlos Mariátegui. Tanto pela sua 

trajetória de vida, quanto pela relação que estabeleceu com as referências estéticas do 

movimento francês, o nome deste intelectual peruano figura entre um dos principais 

apoiadores desta perspectiva artística. Entre 1919 e 1923 vive na Itália e, depois por seis 

meses, na Alemanha, o que permite manter-se muito bem informado acerca dos novos 

movimentos artísticos europeus. No ano de sua morte, em 1930, o surrealismo francês, 
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sob a liderança de Breton, publicou Le surrealisme au service de La Revolution, em que 

se explicita a aderência ao marxismo e que ganha admiração de Mariátegui devido à 

associação entre um projeto estético moderno e um sistema filosófico-político.  

No mesmo ano, Mariátegui publica, na revista Variedades, um curto texto que 

faz uma análise do movimento vanguardista europeu. Para este intelectual peruano, 

nenhum movimento artístico na Europa tinha conseguido, até o momento, expressar o 

significado e o conteúdo histórico do surrealismo. Conforme expresso em “Balanço do 

supra-realismo”, pauta-se em uma vigorosa diferenciação entre o futurismo italiano e o 

surrealismo, concebendo o primeiro como portador de um caráter megalomânico que 

possibilitou sua fácil cooptação pelo fascismo37. Suas críticas convergem para intuições 

que já ocorriam durante a década de 1920, dentro do próprio cenário italiano, acerca da 

relação entre fascismo e cultura. As principais críticas provinham da necessidade desta 

proposta política elevar a relação entre interpretação, expressão e ordem ao nível de um 

programa oficial. (HEWITT, 1993) Mariátegui, entretanto, conseguiu notar que a 

relação entre o fascismo e o futurismo não estava estabelecida através da submissão 

imediata deste àquele; de modo diverso, este movimento artístico possuía uma 

fragilidade inerente às suas propostas iniciais que o colocavam como uma fácil presa 

para as aspirações políticas do regime político italiano.   

Essas ideias já haviam sido sustentadas pelo próprio Mariátegui em um artigo de 

1921. Neste, as críticas ao futurismo italiano tornam-se mais contundentes, ao mesmo 

tempo em que consegue analisar de modo mais sereno as contribuições deste 

controvertido movimento italiano ao panorama artístico do período entre guerras. Após 

considerar que a guerra propiciou um período de trégua nas ações do movimento, o que 

permitiu a sua própria reinvenção, com a saída e entrada de novos integrantes, infere 

que, “como manifestação italiana da revolução artística” que se operava na Europa, 

construiu para si um ambiente de disputa por locais onde suas manifestações pudessem 

ser vistas. Todavia, nas palavras do autor, “o programa político constituiu-se em um dos 

desvios do movimento, um dos deslizes fatais de Marinetti.” (MARIÁTEGUI, 1995); 

não por ter proposto a relação entre arte e política, como haveria de se supor. De modo 

distinto, para os interesses deste estudo, destaca-se a percepção do artista peruano de 

                                                           
37 O que Mariátegui chama de cooptação aproxima-se da diferenciação feita por Peter Gay acerca da 
relação entre política e cultura na Itália. Para o autor, o servilismo total da arte, que caracterizou o 
nazismo e o regime soviético, não foi experimentado durante o fascismo italiano. GAY, Peter 
Modernismo. O fascínio da heresia. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.  
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que o problema fundamental dos futuristas foi o caráter de “improviso” com que um 

número considerável de artistas propôs uma nova doutrina política.   

O surrealismo, por outro lado, é caracterizado como uma experiência 

extremamente original, em seu artigo de 1930. Capaz de mobilizar forças do 

inconsciente e permitir o exercício da liberdade interior ao indivíduo ante ao mundo que 

o rodeia, pode ser compreendido como a distinta singularidade artística de sua época. 

Além disso, ele pode ser percebido como o portador de um processo, começado com o 

Dadaísmo38, que culmina em maturidade por ter se filiado a uma “doutrina”. “Não 

nasceu armado e perfeito na cabeça de seus inventores” (MARIÁTEGUI, 1995[1930]), 

o que fez com que tivesse um diálogo com o mundo que propiciou sua adesão à 

linguagem política. Em contraste com o futurismo, em seu nascimento não lança um 

programa político, ao invés disso “acata e subscreve o programa da revolução concreta, 

presente: o programa marxista da revolução proletária.” (MARIÁTEGUI, 

1995[1930]:400) O usufruto do exercício da subjetividade absoluta está confinado ao 

perímetro da arte; em outras esferas há linearidade de postura e coerência 

inquestionáveis. Desse modo, há a resistência completa do movimento a “confinar-se 

voluntariamente na pura especulação artística. Autonomia da arte, sim; mas não 

isolamento da arte. Nada lhes é mais estranho do que a fórmula da arte pela arte.” 

(MARIÁTEGUI, 1995[1930]:400) 

O curto texto de Mariátegui serve aos propósitos deste estudo por diversas 

motivações. Seu contraste explícito entre futurismo e surrealismo permite entender o 

argumento retomado pelo próprio Carpentier de que o futurismo é a expressão da 

excessiva velocidade e do engano burguês. Por isso, sua fácil incorporação pelo 

fascismo expressa um vício de origem, apresentado no texto de Mariátegui, que não 

revela nenhuma espécie de mérito aos fascistas. “O fascismo o digeriu sem esforço, o 

que não credencia o poder digestivo do regime dos camisas negras, mas a inocuidade 

fundamental dos futuristas.” (MARIÁTEGUI, 1995[1930]:402) O futurismo, de modo 

contrário ao surrealismo, fundamenta-se em uma estratégia contínua de reencenar, 

através de sua “virtude da persistência”, formas e estratégias desgastadas de uma 

                                                           
38 Cabe considerar que pensar a relação entre Dadaísmo e surrealismo como uma conseqüência quase 
direta foi uma tendência da história da arte e do momento político da década de 1920. Há, certamente, 
conexões entre os dois grupos, mas como afirma David Batchelor a maior parte dos escritores que 
aderiram ao surrealismo já havia trabalhado juntos antes que Dadá emergisse em Paris. In: 
BATCHELOR, David. “De Littérature a La Revolution Surrealiste” In: Realismo, Racionalismo, 
Surrealismo. A arte no entre-guerras. São Paulo: Cosac & Naify, 1998. 
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aparição teatralizada e falaciosa. Novamente encontramos nas palavras de Mariátegui, e 

posteriormente no próprio Carpentier, a crítica ao artificial, aqui apresentadas como um 

traço distintivo do futurismo italiano e entendido como o negativo daquilo que seria o 

autêntico em termos de expressão artística, o surrealismo.  

A busca pela autenticidade e a repulsa por referências que lembrem qualquer 

forma de artificialidade é o primeiro passo para a aproximação entre os textos de 

Carpentier e Mariátegui. Assim como o autor peruano, Carpentier concentrou suas 

reflexões acerca do surrealismo, a princípio, em um único texto, publicado em 1928. 

Intitulado “Extrema Avançada. Algumas atitudes do surrealismo”, o artigo teve sua 

primeira aparição na revista Social de Havana e propunha, a princípio, a divulgação 

para Cuba do Manifesto do surrealismo dado ao público pelo grupo francês. Esse texto, 

uma das primeiras publicações francesas de Carpentier, possibilita observar como a 

publicação do grupo surrealista chamou a atenção do escritor cubano. 

Todo o espanto e admiração de Carpentier pelo surrealismo foram expressos a 

partir do reconhecimento do manifesto como a busca pela libertação do controle da 

razão, sem preocupações estéticas ou morais, que tornam o movimento mais 

significativo dentro da tradição francesa, desde Rimbaud. Segundo Carpentier, mais do 

que se preocupar com seus modos de expressão, o fundamento da “atitude surrealista” é 

uma dimensão de transcendência que seus manifestos apenas parcialmente permitem 

intuir. Isto por que entendê-los como unidades fechadas em si mesmo, apenas diminui a 

potencialidade de seu alcance. Eles são portadores de uma novidade que não se reduz ao 

próprio movimento surrealista; pelo contrário, suscitam algo de novo, a crítica radical 

ao ceticismo que, pode-se dizer, inclusive alimentava as visões mais trágicas acerca do 

homem que experienciava o período entre guerras.  

El culto de la velocidad, la ponderación irreverente de los valores pretéritos, 
el amor al cinematógrafo, a los ritmos primitivos, el transatlântico puesto a 
escala de pantufla, el desprecio ante las prudentes máximas veneradas por 
nuestros padres, la bancarrota de algunos principios considerados, hasta hace 
poco, como normas morales inamovibles, todas estas afirmaciones – por 
exaltación o negación – que constituyen las base misma del espíritu nuevo, 
han creado una gran leyenda de especticismo en torno del hombre joven de 
hoy. (CARPENTIER, 1928 [e]) 

 

O espírito novo de que nos fala Carpentier cedia espaço a certo ceticismo que 

tende a minimizar toda a multiplicidade de que a existência é composta. A referência 
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subterrânea de sua crítica se direciona como um ataque ao futurismo e seu culto à 

velocidade e ao cinematógrafo, pois ao trato do homem do pós-guerra o entende como 

aquele que deve superar as limitações rasas da vida. “Aos olhos do bom burguês, os 

artistas da minha geração são iconoclastas por brincadeira: parecem indivíduos 

perigosamente incrédulos...” (CARPENTIER, 1928 [e]) Seu texto associa a incredulidade 

a um misto de ceticismo e espírito iconoclasta que observa em algumas atitudes 

vanguardistas, mesmo que ao longo de todo o texto faça defesa das ações surrealistas. 

Ou seja, a composição do contraste entre ceticismo e transcendência vem de encontro à 

sua crítica ao futurismo italiano, mesmo que isto não esteja explícito, mas permita ser 

intuído em suas considerações através de seu olhar negativo diante da excessiva 

valorização da velocidade.  

Neste ponto seu artigo já ganha interesse. Possui um argumento que permite ser 

extrapolado com o auxílio de algumas reflexões contemporâneas sobre a relação entre 

as vanguardas e os regimes políticos da primeira metade do século XX. Com o objetivo 

de analisar os pontos contíguos entre uma “progressiva” prática estética e uma 

“reacionária” ideologia política, Andrew Hewitt, em diálogo constante com a obra de 

Peter Bürger (BÜRGER, 1993), sobretudo utilizando-se da tese de que a reconciliação 

entre arte e vida é fundamental para as vanguardas artísticas, constrói uma 

argumentação para além do contraste existente entre racionalidade e irracionalidade, em 

busca de uma análise específica do modernismo fascista. O autor considera, ao 

acompanhar atenciosamente a trajetória artística de Marinetti, que seu vínculo inicial ao 

simbolismo e sua posterior rejeição por Mallarmé expressam a desistência acerca da 

oposição dualista entre real e representação em sua busca por reconhecer a “realidade 

do texto”. O produto deste conjunto de ações é o delineamento de uma nova proposta de 

configuração política como política do manifesto que o leva em direção à poética da 

performance. (HEWITT, 1993) 

E tudo isto deve ser atenciosamente entendido, pois é justamente contra a 

performance e a iconoclastia que Carpentier levanta seu brado. A singularidade do 

surrealismo ante o conjunto de vanguardas artísticas está em possuir algo de mais 

recôndito e subterrâneo capaz de diferenciá-lo de todos os outros movimentos 

simultâneos. Mais uma vez, suas palavras nos remetem ao contraste entre autenticidade 

e artificialidade que os grupos vanguardistas gostavam tanto de reencenar e que 

Carpentier, em artigos para revistas cubanas e francesas, contrapunha como categorias 

que geravam análise, espanto e deslumbre. Seu texto sugere que há um novo ânimo que 
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motiva as ideias do período após a Grande Guerra, todo ele baseado na singularidade da 

atividade intelectual diante das sociedades modernas. “... quem tiver observado, mesmo 

que ligeiramente, as molas que movem a ordem de idéias imposta pelas mentalidades do 

pós-guerra verá que eles devem sua vigorosa flexibilidade a uma fé intensa.” 

(CARPENTIER, 1928 [e]) Há uma “concepção quase que religiosa das atividades 

intelectuais” (CARPENTIER, 1928 [e]), que tem como consequência direta a demanda 

por um novo posicionamento do homem diante do mundo.  

Mais do que uma simples consideração solta de Carpentier, a contraposição 

presente em todo artigo entre ceticismo e fé, entre materialidade e busca pelo absoluto, é 

parte inerente de seu raciocínio. Todas essas categorias mobilizadas são parte de seu 

desejo por refinar a contemplação objetiva que, assim como Artur Honneger, intuía 

como fundamental para a crítica e interpretação do mundo. Michael Levenson, ao 

analisar as principais propostas do modernismo considerou que a ferida aberta pela crise 

do ambiente posterior a Grande Guerra não encontrou sutura, mas foi justamente o fato 

de que ela permaneceu uma questão inconclusa que possibilitou sua permanência como 

termo central dentro das discussões sobre a arte, durante este turbulento momento 

cultural. A resposta para esta crise encontrou diversas manifestações sempre pontuadas 

por um misto de ceticismo e ardor, mas que possuíam, em suas múltiplas manifestações 

artísticas um senso de indagação mística. (LEVENSON, 1999:2-9) 

 
Ao longo de toda a vida, Carpentier pretendeu diminuir seu vínculo com o 

movimento surrealista. Para ele, teria sido a partir de Paris que passou a sentir seu 

desejo de conhecer melhor as vicissitudes da América Latina, a “tarefa” que por 

diversas vezes fez menção em suas entrevistas e biografias. Todavia, encontra-se pouca 

menção à importância do surrealismo como influência que tivesse redimensionado a 

escrita do autor. A negação de sua presença teve no prólogo de abertura a El reino de 

este mundo seu lugar mais característico; uma espécie de dupla negação: do passado de 

uma trajetória intelectual, o europeu; do passado de uma influência estética, o 

surrealismo. Entender quais os múltiplos caminhos que suscitaram esta ação, assim 

como a longevidade para a sua fortuna crítica da repulsa imediata por um movimento 

que deixou marcas em seu texto permite acompanhar de modo mais íntimo os meandros 

de seu ofício de escrita e a permanência do legado do surrealismo que sempre fez tanta 

ênfase em negar. De que modo os transbordamentos e excessos do surrealismo foram 
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sendo apagados, ou tentaram ser, em seus escritos, indicam outras reflexões acerca de 

sua obra. 

      3.2 – Surrealismo e indagação mística em Carpentier 

 As conexões entre o surrealismo e a sua recepção na América Latina podem 

ocorrer de modo variado. E os principais motivos para que isto aconteça partem da 

multiplicidade inerente ao próprio conceito de surrealismo e das múltiplas formas como 

foi recebido pelos intelectuais latino-americanos. Foge aos interesses desta tese analisá-

las uma a uma, contudo, será interessante determo-nos em algumas delas, mais 

importantes para esta análise. Vale ressaltar, desse modo, que a nota de unidade dentro 

do movimento surrealista deve ser diminuída frente a sua diversidade e à noção de 

diferença que o movimento incorporou para si mesmo. Estas duas referências estão 

entre seus traços mais interessantes, pois permitem que a produção surrealista possa ser 

tratada como em constante mudança e que usa a diferença para gerar significados. 

Diferença concebida como o diverso dentro de um mesmo tema e, para criar a 

singularidade do movimento artístico, as diferenças produzidas dentro de uma variedade 

de representações – o que termina por opor os trabalhos surrealistas àqueles chamados 

aqui de “construtivos”. (FER, 1998) Uma das maneiras como ocorria a expressividade 

desta diferença era através da utilização do “feminino” como uma metáfora produtora 

de diferença. Esta construção metafórica era parte de uma grande elaboração que visava 

edificar uma perspectiva do moderno, em desacordo com o racionalismo que se 

expressa por meio da linguagem da construção e da lógica dedutiva. (FER, 1998) 

 Esse objetivo estava intimamente ligado à busca de novas formas de percepção 

que privilegiassem a diferença frente à metrificação das ações no mundo moderno. Em 

seu primeiro manifesto, publicado em 1924, André Breton declarou que o surrealismo 

era um novo modo de expressão que ele e seus colegas haviam descoberto e posto à 

disposição de outros. A crítica à razão ocidental, objetivo primeiro e mais superficial do 

grupo, vinha associada a intenções mais profundas pautadas na noção de que o 

surrealismo devia ser entendido enquanto uma construção discursiva que colocava as 

questões sociais e políticas em segundo plano. Tendo como principais influências Freud 

e Hegel, a mente surrealista tencionava antes de expressar-se como arte, tornar-se 

filosofia e um modo de vida, baseados em uma profunda motivação metafísica. Não é à 

toa que em sua interpretação do movimento, Walter Benjamin considera: “... só 
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devassamos o mistério na medida em que o encontramos no cotidiano, graças a uma 

ótica dialética que vê o cotidiano como impenetrável e o impenetrável como cotidiano.” 

(BENJAMIN, 1987:33) O propósito da existência do grupo e da sua arte era buscar 

tanto a satisfação física quanto metafísica ao limitar o território da racionalidade lógica, 

ao mesmo tempo em que revelava as amplas possibilidades do mundo.   

 A influência de Freud sobre o surrealismo foi mais ampla do que a de Hegel, 

pelo menos no que tange aos seus experimentos com a busca de variadas formas de 

percepção da mente. A mais direta influência da psicologia de Freud sobre o grupo pode 

ser encontrada nas análises dos sonhos levada a cabo por praticamente todos os 

membros que contribuíam para os periódicos surrealistas. Outro aspecto da influência 

de Freud no grupo diz respeito à prática da escrita automática, a qual era considerada 

por todos como o caminho mais seguro rumo ao subconsciente da mente do que a 

interpretação dos sonhos. A terceira forma de experiência freudiana era o estímulo 

intencional dos estados de alteração mental, através de tentames que possibilitassem ao 

indivíduo observar-se em outras formas de inserção e condicionamentos. O grupo 

tentou manter laços estreitos com Freud, porém, logo após o autor alemão receber o 

livro Les Vases Communicants, escrito pelo próprio Andre Breton, confessou, em carta 

ao autor francês, que não estava claro para ele qual a proposta do surrealismo. A causa 

que o teria levado a não compreender a proposta seria o fato de que os surrealistas 

teriam buscado uma investigação mais cheia de aventura que a dele; o grupo teria se 

lançado em uma colonização do subconsciente e não em sua observação ou 

interpretação. (BALAKIAN,1970:123-170)  

 A influência hegeliana, por outro viés, situava-se na crença da unidade intrínseca 

de fenômenos contraditórios e, particularmente, em sua definição do conhecimento 

como conexão do pensamento com o seu objeto. Hegel foi fundamental, além disso, 

para o significado atribuído pelos surrealistas à criação metafórica. O desdém do 

filósofo germânico por uma existência ordinária que assimilava a arte como uma tarefa 

de elevação perante o mundo serviu de referência para a atitude surrealista de rejeição 

aos padrões convencionais e, principalmente, de sua tarefa em propor outras alternativas 

para a sociedade europeia da época. Tanto Hegel quanto Freud indicaram o caminho da 

liberdade: libertação da exagerada abstração, por um lado, e supressão da excessiva 

lucidez, por outro. Sem aderir plenamente ao pensamento de um ou de outro, os 

surrealistas podem ser considerados como parte da busca constante da integração, 
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proposta por diversos grupos artísticos do século vinte, entre arte e filosofia, 

especialmente, como postula Benjamin, por um movimento de opostos que não gera 

síntese. Entendendo que os seus esforços corriam em paralelo ao da Ciência, tentaram 

provar que a arte não estava atrás dos cientistas na cega busca humana em direção ao 

conhecimento e que esta era uma tarefa inalienável de sua aventura. No limite, um 

empreendimento galante para superar o superficial absurdo da vida.  

 Para os rumos desta tese, a rápida inquirição acerca do surrealismo é utilizada 

para compreender três temas a serem explorados: a relação entre vanguarda e cultura de 

massas, a importância para a escrita de Carpentier e sua indagação acerca da tradição 

latino-americana. O interesse recai, agora, sobre a possibilidade de que haja a 

associação entre surrealismo e a estética romântica, o que auxilia na sustentação dos 

pontos indicados. Impactados pela primeira Guerra Mundial, a desconfiança do grupo 

com os padrões culturais vigentes veio associado à busca por uma nova leitura de 

elementos do romantismo. O principal ponto de conexão estreita entre os dois 

movimentos pode ser atribuído ao contato íntimo existente entre vida e obra, pautado na 

percepção de que a construção da obra estava diretamente relacionada à transformação 

da vida. Octavio Paz, também herdeiro das discussões deflagradas pelo movimento, 

principalmente pelas respostas dadas por sua obra, após a Segunda Guerra mundial, 

considera, em passagem conhecida: “La más notable de las semejanzas entre el 

romanticismo y la vanguardia... es la pretensión de unir vida y arte. Como el 

romanticismo... una política, una visión del mundo, una acción: un estilo de vida.”  

(PAZ, 1974:146)                                         

 O aprofundamento dos vínculos entre romantismo e surrealismo, dessa maneira, 

está inserido neste desejo por alternativas à razão tecnicista e pode ter desdobramentos 

teórico-analíticos variados. Uma primeira forma de entender estes vínculos se situa no 

desejo do surrealismo de romper com alguns referenciais basilares da estética 

romântica. Através da utilização do acaso como elemento primordial da produção 

artística, os surrealistas propunham a crítica ao conceito de gênio. O procedimento da 

utilização de colagens, tanto por parte dos dadaístas quanto pelo uso posterior do grupo 

do surrealismo visava dessacralizar a arte. Contra a valorização da genialidade 

romântica, os dadaístas e surrealistas propunham a valorização do fragmento e do 

aleatório enquanto formas de produção do labor artístico. O esforço disciplinado do 

artista em sua laboriosa produção artesanal e lenta da obra, agora, é contraposto ao gesto 
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um tanto quanto banal das escolhas de objetos e fragmentos a serem colados em 

quadros. Assim, esta proposta artística já não pode mais encontrar aquilo que lhe dá 

significação através de uma leitura analítica pautada em uma causalidade lógica, pelo 

contrário, extrai seu significado da experiência imediata com a obra, como uma 

contemplação objetiva.   

 Aqui está posta uma questão diretamente vinculada às bases da reflexão artística 

romântica. Dois temas são preponderantes nesta discussão: o primeiro se refere ao fato 

de que Kant formulou seu conceito de belo e sublime baseando-se em uma 

indeterminação do entendimento e da razão, respectivamente. Esta indeterminação 

encontra como produto imediato a sua superação através de uma nova síntese que seria 

superada pelas propriedades que a englobariam. A faculdade da imaginação encontraria 

a força para a sua superação através do belo e do sublime que a incitam. (COSTA 

LIMA, 2005:cap.2) Estes conceitos se manifestam de forma mais aguda através do 

trabalho de gênio.  

 As agudas críticas feitas pelo grupo surrealista, entretanto, colocavam-se no 

lugar do questionamento do estatuto do gênio romântico. O lugar dedicado ao 

fragmento, a crítica à noção de inspiração e o lugar posto à valorização do trabalho 

representavam a radical postura contrária a valorização do gênio. As colagens de Max 

Ernst, por exemplo, representam bem este novo tipo de sensibilidade buscada pelo 

grupo surrealista. Elas estão vinculadas a esta resistência analítica de que nos fala 

Rosalind Krauss, porém cada vez mais se diferencia do esvaziamento de sentido 

proposto pelo grupo dadaísta em suas aparições. O caminho que levava um artista como 

Max Ernst ao surrealismo, por exemplo, o vinculava à intensificação da capacidade da 

imaginação ao demonstrar o caráter precário da realidade através de fragmentos que 

provém originalmente de contextos diferentes. Desse modo, seu objetivo era penetrar 

nas camadas mais fundas da realidade por um jogo de associações provenientes da 

relação com o fragmento que serviria como um convite a “faculdades visionárias”. 

(KRAUSS, 1998) 

 O surrealismo encontra grande parte de sua manifestação, dessa maneira, em 

certo legado deixado pelo dadaísmo; que entende o acaso como um questionamento do 

estatuto da arte, como muitas das vezes manifestou Duchamp, ao mesmo tempo em que, 

conforme enfatizava Max Ernst, estimulava a imaginação a atingir níveis mais sutis da 
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realidade. Acaso e ampliação da imaginação eram dimensões inerentes às dúvidas 

comuns de todos os presentes no grupo surrealista e permaneceram como herança para 

Carpentier por meio do modo como entendeu uma escrita que valorizava a colagem de 

cenas e a fragmentação narrativa de El reino de este mundo.   

O objetivo do surrealismo, nesta senda, não era simplesmente criar um 

movimento artístico, mas buscar reconfigurar a consciência humana em diálogo com 

esta nova e cambiante realidade do século XX. Diante de certezas evanescentes, as 

formulações propunham novas associações fora da rotina cotidiana, o que demonstraria 

suas profundas incoerências e o terreno instável em que estavam assentadas as verdades 

da vida contemporânea. As inventivas de Carpentier devem ser aproximadas das 

indagações de Bataille e do Collège de Sociologie acerca da racionalização inescapável 

da sociedade ocidental. A intenção do grupo era sacralizar a vida moderna, como na 

conferência de Michel de Leiris “Le sacré dans la vie quotidienne”, ou em suas 

reflexões sobre o jogo, como também defendidas por Georges Bataille em “L’apprenti 

sorcier”.39 O jogo lança o homem no acaso; um reino do qual também participa o mito, 

não como sonho ou religião, mas como parte do destino do homem.  

Sua experiência do surrealismo transitou por uma dupla vereda: como um 

movimento artístico e cultural organizado por André Breton e como um sintoma 

cultural de sua época histórica. Para ele, especialmente no período entre 1928 e 1933, o 

seu trabalho em escrita de artigos acerca de Cuba para França e da França para Cuba 

estava sendo dividido com as possibilidades de que houvesse a busca por novas 

maneiras de compreender a experiência do homem moderno. Após o contato com o 

grupo surrealista, um determinado vocabulário passa a estar presente em suas mais 

diferentes manifestações escritas. Ao caminhar na direção do entendimento da 

particularidade latino-americana, Carpentier chamaria a atenção, em 1932, para um 

tema 

Como todos los hombres jóvenes de mi generación poseo en alto grado una 
mística de América... Ningún fenómeno ideológico, moral o político de 
nuestro continente me es ajeno.Todo lo que podemos producir en pintura, 
musica o literatura me interesa en alto grado. Aun nuestros excesos, nuestras 
exageraciones en muchos sectores, me parecen justificables y hasta dignos 
de elogio, ya que denotan carácter y temperamento, impulsos de una raza 
lozana en plena adolescencia. (CARPENTIER, 1932) 

                                                           
39 Tanto Bataille quanto Leiris entendiam a lógica como o lugar da exclusão, a parte de um todo não 
tangível.  



118 
 

A mística da América consegue imiscuir certa indagação metafísica a um alto 

grau de observação e busca por compreender o destino de um continente. Ele recebe 

uma herança que tenta decifrar com um vocabulário associado ao caráter metafísico 

herdado dos textos do surrealismo. Escrito logo após a separação do grupo surrealista, 

esse texto carrega consigo elementos que acompanharão o formato de sua obra, pelo 

menos até o momento da escrita de Los Pasos Perdidos, quando esse vocabulário 

associado à indagação metafísica é menos latente. Este é mais um elemento que associa 

a sua crítica ao vínculo estrito com temáticas da ambiência francesa e seus desejos por 

uma vida ajustada ao estilo moderno. 

Toda esta adequação encontraria, ainda em Carpentier, a junção não somente 

com as indagações dos surrealistas, mas também um diálogo estreito com temáticas da 

modernidade, como a utilização da linguagem para dar sentido à existência. Uma forma 

de elevação do ordinário do mundo e que está associado à outra referência importante 

de suas leituras, a Lebenphilosophie, da cultura alemã, que Carpentier teve contato 

através da Revista de Ocidente, em meados dos anos vinte. Em um texto sobre Man 

Ray, escrito logo nos primeiros meses de sua chegada à França, Carpentier assim 

escrevia sobre a tônica das inovações do estilo de vida moderno.  

Desde que el cubismo nos enseño a verlos, los objetos más humildes que nos 
rodean parecen estar investidos de una dignidad insospechada, y 
continuamente sorprendemos – en un rincón de nuestra mesa, en el alféizar 
de una ventana – aspectos y acoplamientos que los ennoblecen. En esto, la 
escuela de la deshumanización há sido grandemente humana. 
(CARPENTIER, 1928 [d]) 
 
 

 O tema abordado neste trecho possui significância distinta. Ele se relaciona tanto 

à forma de um estilo de vida, logo ao período do pós-guerra, quanto à cultura que busca 

a suspensão da radical diferenciação entre sujeito e objeto. Há a oscilação entre a 

redenção e a perda nas quais se insere o estilo de vida moderno; a perda é a diminuição 

da experiência do mundo causada pela velocidade e autonomia dos objetos ante ao 

sujeito moderno, já a redenção é a possibilidade de que um novo olhar encontre 

significados, mesmo que provisórios, ao ordinário do mundo, o que legitimaria um 

modo de existir capaz de entrar em relação direta com os objetos e a encontrar valor na 

experiência do cotidiano.  

 Uma forma de intuição acerca do valor da utilização da linguagem como modo 

de dar sentido à experiência, mas também uma maneira de encenar novas perspectivas 
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para os movimentos artísticos. Como no caso do surrealismo, por exemplo, que não se 

restringia ao espaço fechado acadêmico, mas que possuía algo da “iluminação profana” 

(BENJAMIN, 1987:23) que o associa, de forma ambivalente, ao que é religioso e ao 

que está presente no diário do mundo. É neste cruzamento entre o estilo de vida 

moderno e a dimensão da mística que um artefato como o rádio ganhou tanta força e 

significado, principalmente após os experimentos feitos pelos artistas não mais 

pertencentes ao grupo surrealista.         

 O rádio, apesar das críticas, incorporou muitos dos debates que grassavam entre 

os surrealistas. Ambos emergiram em uma cultura em íntima associação com o clima 

moderno, fugaz e volátil dos anos vinte; ambos trouxeram para si algo como uma 

espécie de tarefa que os inseria em um horizonte comum de necessário diálogo com 

uma cultura de massas nascente e em franca expansão. Em meio a toda esta demanda 

havia uma cidade e seu trânsito, um espaço de frugalidade que absorvia muitos 

intelectuais de partes diferentes do mundo e que se abria, de modo um tanto especial, 

para abrigar os latino-americanos. Este acolhimento, além de um sintoma de época, 

pode representar um caminho sugestivo para a busca por novas formas de diálogo que 

suscitem questões para o entendimento deste momento da obra de Alejo Carpentier. A 

preferência pelos círculos intelectuais latino-americanos, a opção de trabalho muito 

direcionada ao envio de artigos para Cuba, principalmente até o início da década de 

trinta, e a abertura para o mergulho no moderno dos anos vinte foram tônicas, por vezes 

compartilhadas com maior intensidade por uns e, por vezes, menos agradáveis para 

outros. Abrir o diálogo com outros escritores latino-americanos é um modo de suscitar 

questões para o entendimento de uma obra plural.   

 

3.3 – Miguel Ángel Asturias, anos franceses e um manifesto 

 Pode-se entender que a trajetória intelectual de Carpentier representou uma 

possibilidade seguida por outros intelectuais cubanos – Wilfredo Lam ou Nicollas 

Guillén – ou por alguns outros latino-americanos –Villa-Lobos, Oswald de Andrade, 

Mariátegui, dentre outros – com aproximações e distanciamentos. Dessa maneira, um 

modo interessante de aprofundar as possibilidades a análise provém da utilização do 

recurso comparativo entre Carpentier e outro intelectual latino-americano, Miguel 

Angel Asturias. Tanto Asturias quanto Carpentier fazem parte do grupo de intelectuais 
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latino-americanos que vivenciou os annés folles e que buscava, na Europa, diferentes 

formas de inserção intelectual frente aos seus países de origem. Ambos trabalhavam em 

periódicos que tinham a tarefa dupla de informar as novidades da Europa para a 

América Latina e compor uma imagem desta mesma América para a divulgação na 

Europa. Diferente de Carpentier, que buscou asilo na França da repressão política de 

Gerardo Machado, Asturias, quando chegou ao território europeu, procurou um labor 

que lhe possibilitasse, através de sua atividade jornalística, elaborar paulatinamente um 

caminho como escritor. 

A data exata da chegada deste escritor guatemalteco a Paris permanece incerta, 

mas ele gostava de sustentar que havia partido da Guatemala em 1923 por razões 

políticas e teria ido, inicialmente, para Londres para estudar economia. Sabe-se, todavia, 

que sua atividade como periodista iniciou-se de modo vigoroso a partir de 1924. Foi a 

partir deste momento que passou a escrever para o jornal El Imparcial da Guatemala 

suas crônicas sobre a vida francesa. Se, por um lado, com o tempo desenvolveu seus 

dotes de observação e curiosidade sagaz que suas crônicas já denunciavam; por outro, 

conforme os anos iam solidificando seu pertencimento ao ambiente francês, Asturias 

teve cada vez mais reconhecida a sua qualidade como escritor e periodista em um 

ambiente de intensa tramitação intelectual. Este “duplo descobrimento” (CASSOU, 

1996:760), conforme a expressão cunhada por Jean Cassou, constitui um fato de 

relevância não somente em sua trajetória intelectual, mas para as relações entre a 

literatura latino-americana e a literatura francesa.  

Dentre todas as inserções na ambiência francesa feitas por Asturias, duas foram 

seminais em sua mudança de concepção literária: os cursos de história e cultura maia e 

seu envolvimento com a publicação franco-latina “Prensa Latina”. Qualquer leitor que 

tenha tido um contato tangencial com a obra de Asturias sabe da importância que os 

cursos de história e cultura Maya tiveram em sua mudança da interpretação da América 

Latina. Menos estudada, entretanto, é a conexão entre estes estudos e a sua presença aos 

encontros da “Prensa Latina”, o que ampliou, para além de seu contato com o grupo 

surrealista, o estreitamento de laços com outros intelectuais de diversas partes do 

mundo, principalmente das Américas. (CHEYMOL, 1996)  

Asturias participou dos Congressos da “Prensa Latina” entre 1925 e 1932. Estes 

se tornaram, como precisamente considera Marc Cheymol, uma significativa fonte de 
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aprendizado para o autor recém-chegado à Europa. A intenção destes encontros era 

colocar em conjunto jornalistas europeus e latino-americanos em prol da consolidação e 

revitalização do poder “Latino”. Homens provenientes dos dois lados do Atlântico 

trocavam ideias, argumentos, farpas e sugestões em prol deste propósito único de 

reerguer uma cultura que necessitava ser novamente exaltada. Viajavam extensivamente 

para debater a questão das origens e dar suporte para o contato estabelecido entre as 

culturas “latinas” da América e o legado mediterrânico de Roma. Uma evidente e 

aguerrida busca por autodefinição, uma investigação de si mesmo em outro lugar, a 

construção de uma identidade que permitisse o estabelecimento de laços entre dois 

continentes, mas que possuía um interesse muito mais político e econômico do que 

ontológico.   

Estes contrastes e toda esta lógica argumentativa são fundamentais ao intuirmos 

o ambiente europeu de fins da Primeira Guerra Mundial. A Europa devastada estava 

diante de uma América “Latina” que parecia com uma terra prometida: rica, fértil e, 

após quase dois séculos de independência, ainda vagando em vãs tentativas de reunir-se 

em uma unidade comum capaz de promover o avanço de um continente inteiro. A 

França observava esta fragmentação quanto à possibilidade de abrir novas rotas de 

comércio e criar pontes que permitissem o desenvolvimento de uma região devastada 

pela guerra. Em 1925, as previsões do declínio do Ocidente feitas por Spengler 

pareciam mais uma sentença do que uma profecia com a qual a Europa necessariamente 

deveria confrontar-se. A Prensa Latina, dessa maneira, tencionava reagrupar homens e 

mulheres dos dois lados do Atlântico e publicizar novas formas de solidariedade entre 

eles. O Velho Continente tentava recriar um ambiente favorável para o ressurgimento 

conectado e com maior durabilidade das “Repúblicas latinas herdeiras de Roma” 40. A 

Prensa Latina materializava uma conexão Euro-americana que tencionava satisfazer 

interesses para os dois lados. Por um lado, infundia novo sangue em uma Europa 

exausta e um estratagema para excluir as culturas rivais – como saxões, teutônicos e 

eslavos. Por outro, a ponte estabelecida através do Atlântico permitiria o 

reconhecimento das pouco conhecidas Novas Repúblicas, assim como serviria como um 

elemento fundamental para o desenvolvimento comercial de ambos os continentes.   

                                                           
40 Estes congressos e seus meios de divulgação em jornais foram muito utilizados para fundamentar um 
trânsito intelectual e troca de ideias que possibilitasse o lapidar de uma imagem latino-americana, por 
meio da matriz linguística comum do Latim. CHEYMOL, Marc. Miguel Angel Asturias dans le Paris des 
Anées folles. Paris: Presses Universitaires de Grenoble, 1987.    
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O trabalho jornalístico na Prensa Latina teve impactos notórios sobre a biografia 

de Asturias. A possibilidade de que estivesse em convenções internacionais permitiu o 

contato com outras partes do mundo que o colocassem em choque com suas visões mais 

tradicionais. Através de sua afiliação à agência, ele visitou Itália, Bélgica, Hungria, 

Cuba, Grécia e o Egito entre 1925 e 1932. Além do estabelecimento de contatos 

particulares e profissionais, Asturias teve a oportunidade de colocar em cheque suas 

visões essencialistas do que seria o “espírito Latino”, o que propiciou o convite para 

uma reflexão meditativa sobre suas próprias origens e da identidade de seu país. Ao 

mesmo tempo, participou dos cursos de cultura maia ministrados por Georges Raynaud 

na École Pratique des Hautes Études e dos cursos de Joseph-Louis Captain no College 

de France.  

Esse vínculo duplo causou uma espécie de epifania que lhe permitiu analisar as 

culturas autóctones da América a partir de um novo olhar e indagar-se acerca de como 

construir uma representação de sua terra natal que incorporasse a presença indígena e 

lhe concedesse um papel protagônico. Para os rumos deste estudo, a compreensão da 

trajetória de Asturias, ao ser associada a de Carpentier, permite intuir uma mudança 

interpretativa e de perfil intelectual que o vincula a uma determinada geração de autores 

que vivenciaram os années folles franceses.41 Toda esta convivência com o círculo 

intelectual de Paris fez com que Asturias entrasse em contato com o campo magnético 

representado pela vanguarda do surrealismo, conforme o próprio autor afirmaria anos 

mais tarde, apesar de não haver plena clareza do quão importante foi o contato com este 

grupo para a sua obra. O grau de familiaridade com este círculo intelectual mostrou-se 

de forma variável, tendo sido iniciado em março de 1928, no mesmo momento em que 

Alejo Carpentier, após uma viagem a serviço do periódico Prensa Latina para um 

congresso em Havana. Para a bela cidade cubana Asturias teria como companheiro de 

viagem Robert Desnos. Este evento cultural em Havana parece ter sido uma 

encruzilhada de caminhos intelectuais e foi justamente após este congresso que Alejo 

Carpentier conseguiu fugir do rígido governo de Gerardo Machado para Paris e 

                                                           
41 No caso de Asturias, houve uma revisão radical, logo em seus primeiros anos em Paris, do que ele 
considerava como o papel das culturas autóctones; agora, seriam culturas passíveis de estudo e, mais 
importante que isto, uma alternativa aos dilemas racionais da cultura ocidental. Seu interesse pela cultura 
Pré-Colombiana o levou, já em 1927, a colaborar com o mexicano José Maria González de Mendoza em 
uma tradução do Popol Vuh e, no ano seguinte, a mesma dupla traduziria os Annals of the Xahil. 
CHEYMOL, Marc. “Asturias y la Prensa Latina” In: SEGALA, Amos (org.). Miguel Angel Asturias. 
París 1924-1933. Periodismo y creación literária. 2ª edição. Madrid; Rio de Janeiro; París; México; 
Buenos Aires; Lima: ALCA XX, 1996.  



123 
 

estabeleceu, de modo mais estreito, a amizade com Desnos. Como um bom anfitrião de 

uma nova proposta de conhecimento do mundo, os relatos que o envolvem estão 

permeados pelo reconhecimento de que foi por seu intermédio que muitos escritores 

latino-americanos tiveram o primeiro contato com o surrealismo, dentre eles Asturias e 

Carpentier.  

Sobre este tema há uma discussão que se tornou cada vez mais viva sobre a obra 

do autor guatemalteco e sua relação com a percepção surrealista da obra de arte e do 

mundo. A maioria dos críticos que se debruçaram sobre sua obra a entenderam como 

profundamente ligada aos preceitos do surrealismo, pelo menos no momento em que 

escreveu Leyendas de Guatemala. (CHEYMOL, 1996; CASSOU, 1987) Testemunha do 

impacto dos primeiros anos franceses sobre seu modo de entendimento do mundo, teve 

um longo período de gestação, “cinco años de trabajo, o más.”, que organizaram sua 

postura ante a vida, durante os anos de 1925 e 1930. (ASTURIAS, 1996) Escrito na 

zona de intercessão entre a imaginação e o mundo tangível, “confundo la realidad com 

la palabra”, representava um novo horizonte de possibilidades para o autor que 

vivenciava os anos parisienses. Uma formatação da escrita que se utilizaria das 

temáticas guatemaltecas de Asturias como o elemento que possibilitasse a efetivação de 

um texto com feição surrealista. Para outros autores, entretanto, o impacto do 

surrealismo em sua obra merece ser analisado de forma mais serena. Esta é a percepção 

de René Prieto, que concorda que seu intento era a produção de algo maravilhoso 

através da justaposição de imagens e da incongruente combinação entre elas, conforme 

os preceitos mais conhecidos do surrealismo. Ao considerar, porém, que o contato de 

Asturias com o movimento de vanguarda francês deve ser entendido de modo muito 

mais aprofundado, pontua que o vínculo foi também responsável por seu permanente 

interesse em magia, esoterismo, psicanálise, escrita automática e jogo de palavras, mas 

que o autor teria ido muito mais longe que Breton, Eluard e Aragon em transcender a 

estrutura da mente ocidental. (PRIETO, 2009:33-63) A cultura pré-industrial europeia 

seria esta possibilidade de superação, na qual Asturias teria tido uma experiência direta. 

Merece ser apontado que a distinção mais sensível frente ao grupo é a sua 

convicção a respeito do papel da escrita. Ela concerne à função propositiva de toda letra 

em papel. Sua oposição forçosa contra toda forma de descreimiento é a tônica de 

singularidade frente ao movimento liderado por André Breton; aquilo que lhe permitiu 

conceber uma escrita com funcionalidade, sem se submeter aos riscos de uma leitura 
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simplória e maquinal. Apesar da proximidade de percurso intelectual, do contato 

estabelecido com o grupo surrealista e da proximidade existente entre os dois 

intelectuais latino-americanos, Asturias se diferenciava de Carpentier no modo como 

entendia a funcionalidade de seus escritos. Uma rápida observação dos escritos de 

Carpentier durante o período, principalmente aqueles que procuram apreender certas 

particularidades da América Latina, como por exemplo, El reino de este mundo, 

publicado pela primeira vez em 1949, não enfatizam algum tipo de alteração no mundo. 

Suas considerações acerca da América Latina são muito mais vinculadas a certo tipo de 

apreensão daquilo que o circunda enquanto uma nova forma de despertar. Há certa 

epifania nos escritos de Carpentier do período que associam sua escrita a um 

vocabulário e a uma semântica de dimensão religiosa que vinculam fé, mitologia e 

maravilhamento. Uma escrita que não estava associada à transformação do mundo, 

conforme argumenta René Prieto e alguns outros críticos literários, em contraste com 

Asturias, que tencionava, através do lirismo de seus argumentos, vincular a 

possibilidade de mudança a tudo que o rodeasse.  

Para o autor guatemalteco, a artificialidade do mundo era algo que deveria ser 

atacado pela força de sua escrita, seu lirismo era um modo de modificação do mundo 

através do paradoxo que suas palavras criavam. Para René Prieto, Asturias teria feito 

“tábula rasa” do surrealismo (PRIETO, 2009), pois sua escrita englobaria um esforço 

estilístico para unir imagens contrárias em harmonia para dilatar a convencional e 

estabilizada percepção da realidade. A intenção de unificar contrários sem que eles 

necessariamente gerassem síntese era um dos principais objetivos do surrealismo e 

representava uma guerra contra um padrão de referência e racionalização tipicamente 

modernos do ocidente.     

Esta diferenciação sensível entre Asturias e Carpentier, feita por René Prieto, 

trata de um aspecto de certo modo recorrente nas análises do autor cubano. Elas 

consideram que El reino de este mundo não representava o vínculo estreito entre escrita 

e política, e sim, um texto desinteressado, incapaz de ter alguma reverberação sobre a 

forma como é percebida a América Latina e seus rumos políticos. Desse modo, seria 

reforçada certa escrita biográfica de Carpentier que reafirma um lugar de gênese gradual 

de seu interesse pelas questões da futura Revolução Cubana; e, consequentemente, o 

destaque de uma série de ausências do autor, como, por exemplo, o fato de que ele não 

estava em Cuba no momento da Revolução, ou, mais comum ainda, seu percurso 
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intelectual nos últimos anos de vida, principalmente durante a década de 1970, quando 

passou a morar em Paris.  

Por outro viés, a diferenciação entre os dois autores é feita por Leonardo Padura 

Fuentes ao comparar o realismo mágico e o real maravilhoso, difundido por Carpentier 

na década de 1940. Partindo de considerações do próprio Carpentier, feitas 

principalmente em suas conferências, após a década de 1970, a ênfase recai na distinção 

de que o realismo mágico se propõe a ser uma explícita apropriação de uma dimensão 

mítica da realidade, com um grau de aceitação que se exponencia a cada ação, e que se 

reproduz esteticamente no plano narrativo. O feito imediato é a utilização de leis e 

comportamentos alterados, que impactam diretamente sobre o ato de leitura. Em outro 

viés, o realismo maravilhoso, conforme concebido pelo crítico, possui uma dimensão 

desmistificadora, que se apresenta nos quatro estágios de desenvolvimento do conceito 

de “real maravilhoso” e que se estabelece, no caso do seu comprometimento com a 

história, como uma necessidade consciente de propor um contraste entre cultura 

europeia e latino-americana na qual, através de sua análise, propõe a diminuição do 

impacto das considerações europeias. (PADURA FUENTES, 2002:174-198) 

Apesar de ter sido publicado em fins da década de 1940, El reino de este mundo 

foi profundamente influenciado pelos diálogos intelectuais de meados da década de 

1930 e após a Segunda Guerra Mundial. A forma fragmentada, com uma escrita 

permeada por alusões ao maravilhamento, e um campo semântico associado ao 

metafísico, associam-no aos principais temas do surrealismo. Escrito durante a década 

de quarenta, seu texto possui a herança de todas as inovações propostas pelo grupo, 

assim como a abertura para forjar uma imagem da América Latina que o desvincula de 

uma argumentação política e panfletária. E isto não impede que a sua atenção esteja 

destinada ao debate político ocorrido no período, pelo contrário, aguça seu 

pertencimento, caso levemos a cabo a relação estreita tecida com os principais textos 

debatidos em meados da década de 1940.  

Um texto foi fundamental em seu interesse de compreender as vicissitudes do 

mundo em que sua produção deveria habitar: “Por uma arte revolucionária 

independente”, de André Breton e Diego Rivera, com a participação de Trotski, 

publicado em 1938. A divergência ocorria frente ao que se convencionou chamar de 
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“realismo socialista”, a partir de orientação do jdanovismo.42 “Sob a influência do 

regime totalitário da URSS e por meio dos organismos chamados culturais, que ela 

controla em outros países, estendeu-se sobre o mundo todo um profundo crepúsculo.” 

(RIVERA, BRETON e TROTSKI, 1995:459) Não se submeter à propaganda oficial 

stalinista retirava a produção das obras de arte da submissão mais estrita da arte à 

política, porém abria espaço para uma outra forma de submissão. Ao misturar a 

necessária liberdade para a arte com a valorização do marxismo como forma de 

preparação para a Revolução, queria liberar o indivíduo de muitos dos seus grilhões, 

mas terminava por colocar a arte em outros. “Acreditamos que a tarefa suprema da arte, 

em nossa época, é participar consciente e ativamente da preparação da Revolução.” 

(RIVERA, BRETON e TROTSKI, 1995:461) Não que este fosse estrito, porém, 

estreito. “... o artista só pode viver na luta emancipadora quando penetrado, 

subjetivamente, pelo conteúdo social e individual... tratando livremente de dar uma 

encarnação artística ao seu interior.” (RIVERA, BRETON e TROTSKI, 1995:462) 

As trajetórias intelectuais similares, a amizade existente entre ambos e o 

pertencimento aos mesmos círculos intelectuais, no entanto, não escondem as diferenças 

existentes entre as propostas de escrita de Carpentier e Miguel Angel Asturias. Para 

ambos, as vivências de seus anos em França deveriam ser incorporadas aos seus 

escritos, sobretudo aquelas derivadas do surrealismo; entretanto, a forma como isto 

ocorreria estava vinculada às propostas de adequação ao seu novo modo de proposição 

de escrita em seu perfil englobante da dimensão política requisitada por ambos. No caso 

de Carpentier, os vínculos ao texto “Por uma arte Revolucionaria independente”, 

expressam, de modo concreto, uma maior autonomia da escrita frente ao que poderia ser 

submetido ao tema do compromisso político, o que pode ser considerado uma 

diferenciação frente aos escritos de Asturias. E todo este percurso pode ser melhor 

avaliado pela inclusão de um ofício a que se dedicou durante alguns anos Alejo 

Carpentier. Ao trabalhar no rádio, acentuou seus estreitos vínculos com a cultura de 

massas e sua parceria com Robert Desnos. Além disso, esta proximidade indica um 

caminho que posteriormente iria se tornar fechamento – o modo como o seu nome seria 
                                                           
42 Nos anos 30, A. Jdanov, simpatizante das ideias stalinistas, criticava o formalismo e o conceito de arte 
pela arte. Para o jdanovismo, a representação artística deveria unir-se à transformação social, o que 
estabelecia a relação entre estética e bases materiais da sociedade. Em 1947, Jdanov começa uma 
reformulação do Partido Comunista em suas bases filosófico-estéticas, pautado na radicalização do 
“realismo socialista”, inclusive com a perseguição de artistas. Sobre a relação do jdanovismo com a 
música ver CONTIER, Arnaldo Daraya. “Utopia, Música e História. Kallreuter e o jdanovismo no 
Brasil.” In: História e Utopias. XVII Simpósio de História ANPUH, 1993, p. 203- 215. 
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mobilizado como intelectual, desvinculado dessa cultura de massas, principalmente 

após o seu retorno a Havana, durante a década de quarenta, carregando consigo a 

indagação acerca dos rumos de uma tradição latino-americana. Contudo, antes de iniciar 

esta discussão cabe analisar de forma mais atenciosa algumas sugestões que já foram 

levantadas aqui e que dizem respeito ao vínculo de Carpentier com a cultura de massas, 

no caso específico de sua atuação no rádio, e o modo como este vínculo sugeriu 

aproximações e distanciamentos de grupos e de projetos estéticos. Essa proposta teve 

um impacto direto sobre o modo como este autor iria reinventar-se como indivíduo, 

especialmente após o retorno para a América Latina. 

 

     3.4 – Em meio ao espetáculo dos sons: insólito e insolente rádio. 

 Carpentier encontrou diversos modos de reinventar-se como indivíduo. Desde a 

saída de Cuba, os agitados anos franceses provocaram impacto direto sobre o modo 

como redefiniu seu lugar de intelectual e reformulou a orientação de seus estudos sobre 

a América Latina. Uma trajetória que teria pontos em comum com diversos intelectuais 

e artistas latino-americanos, como Asturias e Villa-Lobos, e que foi utilizada como 

marca de distinção destes indivíduos nos grupos intelectuais em que se inseriam. Para o 

escritor cubano, a peculiaridade de estar em contato permanente entre dois mundos 

possibilitou um modo próprio de entender as vicissitudes da sociedade cubana, a partir 

de um olhar que não estava imerso de todo. Simultaneamente, entendia a sensação de 

desnorteamento e tensão que permeava o período entre guerras na Europa. Nos anos 

finais de sua vida, contudo, todo este período seria lembrado com significativo desdém 

e repetida omissão. Seriam apenas anos em que teria iniciado um pequeno gosto pelo 

exercício do pensamento e sua consequente materialização em suas mais variadas 

formas – escritas de romances, ensaios, críticas de espetáculos e comentários sobre a 

sociedade francesa. A intenção do autor foi criar uma forte sutura entre períodos 

distintos de sua vida, de modo que sua escrita de si pudesse dar conta de um nome a ser 

legado para a posteridade.  

 Nas tentativas de reencenar os atos deste teatro particular de Carpentier os 

vínculos entre o autor de El reino de este mundo e a cultura radiofônica dos anos trinta 

têm merecido pouca atenção pela sua fortuna crítica. Mais do que uma simples mudança 

de percurso, ou formatação de seu gosto pela música, ela redefiniu o modo como o autor 
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vivenciou a cultura francesa do período entre guerras e a forma como reelaborou o seu 

modo de entendimento do surrealismo. Reforçou, concomitantemente, um tipo de 

experiência do tempo radicalmente associada ao presente, o que contrasta 

profundamente com sua valorização excessiva do passado para a escrita de suas obras, 

principalmente após a década de 1940. Entre 1932 e 1939, Carpentier praticamente 

deixou de escrever romances e de se dedicar aos escritos e ensaios políticos que 

visavam compreender a sociedade francesa do período. Junto a seu amigo Robert 

Desnos, buscou abarcar cada vez mais a existência do rádio como um novo artefato da 

modernidade, uma nova forma de relacionamento com o mundo que trazia promessas, 

desencantos e tensões.  

Esta não era uma posição amplamente consensual em início dos anos trinta, 

entretanto. Pelo contrário, foi justamente o fervor de Robert Desnos pela cultura de 

massas e pelo popular a causa de sua expulsão do destacável movimento francês. A 

relação entre os surrealistas e a sociedade francesa, para André Breton, deveria estar 

pautada em certo destacamento, certa superioridade que lhes permitiria servir de uma 

espécie de guia e iluminação para uma sociedade castrada por seus vínculos excessivos 

com a racionalidade prática de cunho burguês. Para Breton, as incursões de Desnos 

representavam certa corrupção dos objetivos do grupo. Por isso, não deveriam ser 

perdoadas suas ligações com trabalhos de cunho jornalístico. A “disposição de espírito 

surrealista”, como afirmou em seus manifestos Breton, não estava disposta a entrar em 

contato com os meios da cultura de massas. Ele escreveu no Second manifeste du 

surréalisme: “Ele acredita poder se livrar impunemente de uma das atividades mais 

perigosas que existe: a atividade jornalística...” (BRETON, 1962:185) 

A densa relação intelectual existente entre Carpentier e Robert Desnos fez com 

que os ataques de André Breton motivassem ações imediatas do autor cubano. Apesar 

de ter conseguido frequentar as reuniões do grupo francês, Carpentier não havia 

estreitado nenhum tipo de relação especial com Breton. Ao ser perguntado sobre a 

relação que havia estabelecido com André Breton, foi enfático:  

Al principio muy buenas, pero como se enfadó con Robert Desnos, y yo era 
tan íntimo de Desnos, dejamos de frecuentar los mismos círculos. Yo 
pertenecía al grupo que publicó el primer “cadáver” (que también firmé), 
que era, precisamiente un manifiesto contra Breton. (CHAO, 1985:222) 
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 Carpentier, Desnos e outros assinaram o manifesto Un cadavre, uma reação às 

críticas de Breton direcionadas aos vínculos excessivos com a produção jornalística e a 

cultura de massas em geral. A atitude radical do último era produto da sua possibilidade 

de sobreviver de seus próprios escritos e manifestos, o que não ocorria com a maioria 

dos outros intelectuais que flertavam com o conceito amplo de surrealismo. Muitos, por 

simples necessidade econômica, se dedicaram a outras atividades, sendo as principais o 

rádio e o jornalismo. Os vínculos com a florescente cultura radiofônica eram a 

oportunidade de Desnos e Carpentier praticarem uma atividade bem remunerada e na 

qual poderiam desenvolver suas aspirações intelectuais. Carpentier poderia, mais uma 

vez, dedicar-se a se reinventar utilizando a alcunha do novo; uma forma de tracejar 

púberes horizontes, porém com questionamentos anteriores. Agora, a procura por um 

modo de crítica aos pilares sobre os quais havia se erigido a sociedade ocidental, em sua 

valorização excessiva da racionalidade, demandava a ressignificação de suas vidas.  

  E este novo percurso de Carpentier encontrava em Desnos mais do que um 

amigo, mas alguém com quem poderia partilhar textos, intuições e um novo círculo 

intelectual. Tornaram-se lendárias as reuniões promovidas por Robert Desnos e sua 

esposa Youki em que os “recursos eram poucos, porém a porta sempre estava aberta.” 

(CARPENTIER, 1987:333) A intelectualidade presente ia desde os médicos Théodore e 

Michel Fraenkel até o escritor Ernest Hemingway. Entre eles, Carpentier era uma das 

presenças mais assíduas destas noites de sábado um tanto quanto agitadas: “Todo 

sábado havia uma festa tradicional em que os convidados tinham a absoluta 

possibilidade de fazer qualquer coisa que quisesse: tocar música no fonógrafo, examinar 

as coleções de objetos raros, utilizar as escadas para subir na biblioteca, cozinhar, beber 

– desde que não interferisse nos interesses de outros convidados.” (CARPENTIER, 

1987) Apesar da aparência extremamente serena que Desnos apresenta em todas as suas 

fotos e afirmações, conhecia bem o valor do contraste e se utilizava disto para que 

conseguisse atrair a atenção dos muitos que investiam em fazer parte de seu círculo 

intelectual.  

 O poeta francês fazia um papel de “mediação”, como afirma Katharine Conley, 

que lhe permitia estar entre amigos em contato com jornal impresso e imerso nas 

atividades de rádio. Seus objetivos para o rádio eram ambiciosos, por isso, não poderia 

estar vinculado unicamente a um espaço, mas deveria conseguir ampliar seus modos de 

contato para que pudesse facilitar o trânsito de suas ideias que eram amplas e estavam 
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alicerçadas em sua busca por divulgação e prática do automatismo. (CONLEY, 2003) 

Após iniciar sua carreira por convite do influente Paul Deharme, em 1930, dedicou-se 

inteiramente a esta atividade a partir de 1932, na Information et publicité dirigida pelo 

próprio Paul. Ali, ele passou a utilizar a familiaridade com o seu “teatro interior” para 

jogar com a imaginação do auditório que o acompanhava através da fala. 

 Desnos estava cônscio do poder afetivo da voz para lidar com a sensualidade e o 

corpo daqueles que estavam atentos às ondas mágicas do rádio. A experiência de escuta 

de uma fala do outro em isolamento possibilitava a emergência de outros sentidos que 

gradualmente iriam sendo evocados. Embora fosse apenas escuta, era também cheiro, 

gosto, tato e certamente a articulação dos diferentes modos como poderiam interagir a 

voz e os sentidos da imaginação do auditório, o que fazia com que houvesse resquícios 

da busca permanente dos surrealistas por indagar os modos de articulação de 

pensamentos e ações. A valorização dos sonhos, ainda no escopo dos surrealistas, 

interessa muito mais aos rumos deste estudo naquilo que significa o cenário de uma 

busca do que o encontro de respostas. O rádio, tanto por Carpentier quanto por Desnos, 

não era concebido simplesmente como um veículo, mas um artefato da modernidade 

que demandava a reinvenção simultânea daquele que fala, daquele que escuta.  

 Grande parte dessa percepção foi proveniente dos diálogos ocorridos entre 

Desnos, Carpentier e Paul Deharme. A amizade muitíssimo próxima entre Deharme e 

Desnos teve impacto direto nas análises de Desnos a respeito da cultura de massas, a 

partir de 1933, quando este passou a dedicar-se à produção de uma campanha 

publicitária na Radio-Paris para o personagem fictício Fantômas, criados por Marcel 

Allain e Pierre Souvestre, em 1911. Às vésperas da primeira guerra mundial, Fantômas, 

escrito em trinta e duas partes em poucos meses, foi uma série de histórias que 

representa identidades partidas, realidades efêmeras e criminalidade banal. 

(WALZ,2000) Como curta história de um conjunto de assassinatos em série, é o 

sintoma de uma Paris que já se mostrava como um ambiente em que a velocidade 

significaria a sugestão do artificial e a busca pelo autêntico; nada mais aberto para as 

muitas associações e experimentações propostas pelo surrealismo. A insolência dessa 

cultura de massas, que produziu um personagem tão frutífero e sedutor como Fantômas, 

foi a mesma que, no princípio do século vinte, gestou a abertura para todo o barulho 

surrealista.  
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 Desnos escreveu o poema “La Grande complainte de Fantômas”43 que foi a peça 

central de um importante espetáculo radiofônico que visava divulgar novas versões do 

Fantômas, com música original de Kurt Weill, direção de Antonin Artaud e música de 

Alejo Carpentier, produzida no Foniric Studios. Tanto Desnos quanto Carpentier 

entendiam que o poder da voz poderia tocar e despertar a imaginação dos ouvintes, 

dando a eles uma espécie de refrigério sobre a rotina moderna exacerbada e veloz. As 

considerações de Paul Deharme aos poucos possibilitaram a aproximação entre a 

existência do rádio como novo meio de comunicação e sua efetiva utilização como uma 

nova forma de sensibilização moderna, direcionada a ter um impacto sobre as massas. 

Em 1928, Deharme publicou o artigo “Propositions d’un art radiophonique” que, em 

alguns trechos, soava como um surrealista.  Ouvintes de rádio, segundo ele, necessitam 

estar atentos ao seu teatro interior para encorajar um processo de ampliação dos 

sentidos. O rádio seria um instrumento para a ampliação sensorial dos ouvintes. 

(CONLEY,2003) O rádio se inseria na cultura francesa como os primeiros surrealistas: 

insólitos e insolentes críticos da cultura. Afronta cultural, provocação política e desdém 

social eram estratégias visceralmente arraigadas na agenda do movimento surrealista e 

seus membros sentiam profunda afinidade com a insolência que grassava na cultura de 

massas da época. Um vínculo destacável que, como afirma Robin Walz, propiciava 

diálogo entre a cultura de massas, o rádio e a audácia das publicações dos Fantômas e 

dos surrealistas. (WALZ, 2000) 

 Os vínculos entre Robert Desnos e Paul Deharme permitem considerar que as 

relações estabelecidas entre ambos vinculavam-se ao desejo de utilizar o rádio como um 

artefato da modernidade que permitisse aos indivíduos buscarem um modo de 

encantamento em seu cotidiano. Essa busca por um “maravilhoso cotidiano”, que 

Katharine Conley considera ser a tônica destacável de toda a obra de Robert Desnos, 

está alicerçada em um modo de compreensão da existência que não entenderia a ruptura 

entre vida e arte. Por isto sua busca pelo maravilhoso tinha na cultura radiofônica e na 

cultura de massas um modo de despertar e de conseguir sensibilizar ouvintes em prol de 

uma experiência perdida na velocidade de uma Europa instável. (CONLEY, 2003:45) O 

maravilhoso como vocábulo recorrente das reflexões do grupo, agora vinculados de 

                                                           
43 O poema é parte de Obras Completas. Disponível em: http://www.fantomas-lives.com. Acesso em: 20 
jan. 2012.  
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modo estreito ao rádio, instigou debates e contrastes acerca do impasse reflexivo legado 

pela cultura de massas.  

A relação estreita com a cultura radiofônica permitiu que novos modos de 

entendimento dos vínculos entre cultura de massas e rádio fossem exercitados. Tornam-

se cônscias, nesse sentido, as afirmações de Anke Birkenmaier acerca da cultura de 

massas e do ambiente europeu no período entre guerras. Apesar de ter sido um dos 

movimentos artísticos mais importantes do século XX, nos anos trinta, a aliança entre o 

surrealismo e a nascente cultura de massas gerou a ressignificação do primeiro, 

conforme afirma a autora. Ao utilizar o próprio Alejo Carpentier como elemento de 

análise, considerou que a cultura radiofônica incorporou elementos do surrealismo e que 

isto teve um impacto direto sobre a obra de alguns escritores que vivenciaram o período.  

A escrita de Carpentier, para a autora, deixou um legado para toda a escrita posterior da 

América Latina, pois incorporou uma “oralidade mediatizada” como uma resposta aos 

meios de comunicação tornados globais, após a Segunda Guerra Mundial. 

(BIRKENMAIER, 2006) Destaca, ainda, que ela desempenhou um papel importante na 

obra de outros autores da cultura latino-americana. Esse teria sido um legado um tanto 

quanto longevo para seus escritos e responsável, em muitos aspectos, pelo vínculo entre 

Carpentier e esta cultura de massas.  

 Se este vínculo, por um lado, pode ser entendido pelo efeito que teve sobre um 

estilo que se tornou cada vez mais oralizado, impactando diretamente sobre os romances 

de Alejo Carpentier, por outro lado, tal efeito possibilitou uma reflexão mais detida 

acerca dos modos como Carpentier repensou sua trajetória intelectual e, ao mesmo 

tempo, como entendeu o panorama da cultura europeia no período; como no artigo de 

1933, publicado originalmente na revista Carteles, mas que tratava da cultura 

radiofônica na Europa – “La radio y sus nuevas posibilidades”. A argumentação gira em 

torno da utilização da música que, através do “aparato maravilloso” do rádio, conseguia 

ampliar um cotidiano pesaroso. Contrário menos à divulgação da música e mais ao 

modo como o speaker torna pasteurizado os modos de exibição musicais, suas 

acusações estão direcionadas ao fato de que estes não buscavam o “perfeccionamento” 

do estilo. O ponto de maior interesse para esse estudo, na verdade, se situa em sua 

demanda por uma cultura radiofônica que, baseada em sua experiência pessoal, possa 

criar algo novo.  
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...Y sin embargo, la experiência personal me há enseñado que con los 
elementos más pobres, con la interpretación inteligente del más simple texto 
publicitário, se pueden hacer maravillas por la radio. Pero claro está que urge 
crear un Arte radiofónico, una preceptiva del radio, del mismo modo que 
existe un Arte poético y una preceptiva literaria. Las posibilidades del radio 
son ilimitadas. Mil gêneros inéditos pueden nacer a su amparo. Basta 
enfocarlo con un poco de imaginación y de iniciativa. (CARPENTIER, 
1933) 

  

 A associação entre o rádio e o maravilhoso é constante em todo o texto, ao 

mesmo tempo em que há a solicitação pela criação de um novo tipo de arte, adequado 

aos padrões radiofônicos. Suas possibilidades ilimitadas são o maior estímulo ao 

ineditismo das formas que podem nascer de seu interior, desde que se usem imaginação 

e iniciativa. Um indivíduo ganha a alcunha daquele que poderia cumprir esta tarefa: 

Paul Deharme. Para Carpentier, ele é o único homem jovem, culto e inteligente em Paris 

capaz de reconhecer as potencialidades da radiofonia. Apesar de business-man, 

consegue lapidar para si todos os atributos que permitiriam associá-lo à alta cultura 

letrada, inclusive pela associação intrínseca entre o amor aos negócios e o amor aos 

livros e tem uma característica muito peculiar, entende que “el entusiasmo de un 

hombre menor de treinta anos vale por toda experiência ilusória de la vejez” 

(CARPENTIER, 1933) O contraste entre o velho e o novo serve para referendar uma 

noção de perda da experiência característica do século XX e tônica para os escritos de 

Carpentier, no período. Esse artigo sobre o rádio e sua amplitude de possibilidades 

vocifera um lugar do presente como portador de um sentido particular, superior ao 

passado como forma de atribuição de sentido à cultura, tônica bem diferente daquela 

que Carpentier apreciará em suas crônicas e palestras, na segunda metade do século XX, 

em que o passado - aquilatado enquanto história - torna-se o lugar de sentido e 

reconhecimento de uma comunidade.  

 O texto continua com uma reflexão acerca do lugar da técnica e do papel do 

speaker como figura essencial para o estímulo do auditório. Após desenvolver 

diversificadas técnicas referentes ao modo como pode ocorrer a ampliação do efeito do 

speaker, passa a considerar que o teatro radiofônico deve evitar o valor da música em si 

mesma; porém deve construir variações de vozes e ruídos para que o ouvinte se sinta 

desalojado e ampliado. A “sensación de un diálogo que no existe”, possibilita a criação 

e uma nova forma de experimentação da cultura radiofônica. No artigo, a ênfase que 

mais interessa a este estudo, entretanto, está baseada na associação entre o maravilloso e 
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a evocación. Mais do que uma simples questão tangencial, os dois termos propiciam a 

clara percepção de que a evocação é algo a ser estimulado, e não inato, e que “Toda 

audición por radio es necesariamente una evocación en el presente.  Deben ponerse en 

acción todos los médios necesarios para captar la atención del oyente, provocando en el 

ese poder de evocación.” (CARPENTIER, 1933)  

Estas inovações difundidas pelas tecnologias da comunicação e as novas formas 

de experiência que elas proporcionam geram uma atmosfera de otimismo e fascinação 

por um mundo quase sem fronteiras. A evocação reafirmada por Carpentier ao longo do 

artigo é esta sensibilidade de promessa que a relação entre apresentador e ouvinte 

estabelecem, através do rádio. Associados a esta possibilidade, houve a ênfase na 

fugacidade do instante e sua capacidade de redimensionar a vida dos homens, o que 

inflige uma forçosa crítica aos valores legados pela tradição e ao questionamento do uso 

do passado para o desenvolvimento de perspectivas cognitivas e para a criação de novos 

horizontes intelectuais. Talvez por isso, a estima ao presente signifique, de maneira 

acentuada, uma forma de experiência do tempo que proponha uma crítica aguda à 

tradição e abra a possibilidade por um novo modo de exprimir-se.  

Porém, o rádio não é apenas o lugar da presentificação da experiência do mundo. 

Ele é a materialização de um artefato da modernidade em conexão com a artificialidade 

do mundo. Seu período em França possibilita analisar a mistura efetuada pelo autor 

entre os símbolos e signos que misturam a autenticidade – como a valorização do 

nacionalismo na produção musical de nomes como Villa-Lobos - e a artificialidade do 

mundo, nas múltiplas possibilidades instauradas pelo rádio, pelas crônicas, pelos artigos 

de ballet. Esta associação pouco comum entre os modos de entender a experiência do 

século XX teve um impacto direto sobre a trajetória intelectual de Carpentier no período 

- fazendo-o sair do círculo fechado do surrealismo e ampliar suas relações com grupos 

provenientes de outros modos de inserção, como o rádio e a dança– e teve impacto 

sobre os relatos memorialísticos do fim de sua vida.  

Seu relacionamento estreito com produtos da cultura de massas o coloca em uma 

perspectiva particular que lhe propiciou dialogar com esses novos mercados que se 

abriam para intelectuais, principalmente pela relação estreita com o rádio, que se torna 

mais próximo ainda durante a sua decisão de retornar para Cuba e foi um dos 

motivadores de múltiplas andanças por toda América. Simultaneamente, desvelam a 
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relação íntima tecida entre Carpentier e a cultura de massas que ganhava força em 

princípios da década de quarenta; elementos que, aos poucos, foi optando por apagar de 

sua trajetória intelectual, principalmente a partir dos anos sessenta, quando já era um 

partícipe do governo cubano. Nesse momento, sua presença em diversas emissoras de 

rádio indica que a relação tecida com a cultura de massas pode ser assumida como um 

enriquecimento para sua produção. Dessa forma, há um distanciamento frente a algumas 

referências que entendiam a relação com o rádio, a propaganda e o cinema como 

expressões da perda do significado da arte; ou, além disso, como manifestações da 

submissão do artístico ao capitalismo. Antes, seus escritos suscitam o mesmo 

deslumbramento pelo moderno que alimentava sua produção e eram refrigérios para 

seus textos. Em outro momento de sua trajetória intelectual, durante meados dos anos 

setenta, quando enfatiza o valor do conceito de tradução, Carpentier retoma a 

necessidade de refletir acerca da perda da dimensão social da arte, postura distanciada 

daquela que sustenta, ao longo dos anos quarenta, quando a multidão e a cultura de 

massas possuem valor distinto para a produção artística. 

Em artigo pouco conhecido, “Nueva York o la nueva mitologia de la 

publicidad”,  há uma espécie de hino às novas possibilidades abertas por esta cidade 

destinada ao cosmopolitismo. A propaganda é parte de um mundo próprio que exala 

uma “intensa poesia” em meio a gigantescos anúncios de frutas e legumes dispersos por 

toda cidade. “Una intensa poesía se desprende de todo esto.”,(CARPENTIER, 1940) 

afirmava Carpentier em meados dos anos quarenta ao visitar os Estados Unidos. Suas 

imagens recordam toda a sedução do mundo moderno e da multidão, assim como os 

poemas de Baudelaire. “Hay una asimetría, un desorden, una anarquia del gusto que 

crean un estilo nuevo. La impersonalidad de la multitud frenética que llena de las calles 

concede mágico esplendor a los ojos de una mujer, asilada por nuestro instinto de 

hervidero de una multitud amorfa.” (CARPENTIER, 1940) A beleza da passagem evoca 

a lembrança de outros trechos da poesia francesa e de outros momentos em que esta 

impessoalidade se identifica de modo estreito com aquilo que se apresenta como 

encanto da modernidade. Uma forma de enriquecimento pessoal através do 

deslumbramento causado pelo ordinário do mundo. Esta valorização do artificialismo e 

todo o charme causado pela vida moderna e da grande cidade significam a abertura para 

o novo, em suas múltiplas possibilidades. Não obstante, põe em confronto o autêntico, 

tão valorizado em seus textos, e o artifício, sedução inescapável destes anos velozes.  



136 
 

O artigo, já produzido quando de seu retorno para as Américas, representa o 

limite do antigo e do novo em seus escritos, em sua época, em sua trajetória intelectual. 

Indicam a abertura para um novo tipo de opção que anuncia a mistura da sedução pelo 

moderno com a busca pela autenticidade como em seus artigos sobre música. 

Artificialismo e autenticidade são duas categorias contrapostas que se articulam e, no 

caso do autor em questão, indicam, em sua obra, a abertura para a singularidade de seus 

temas e escrita. O aprofundamento deste tema pode ser especulado através de sua 

trajetória. Carpentier nunca deixou claro que havia trabalhado em Paris para uma 

emissora de rádio ou para uma companhia publicitária. (GARCIA CARRANZA, 1984)  

Permite-nos considerar, ainda, que houve uma intenção velada de que essa sua forma de 

experimentação artística, portadora de um objetivo claro e bem distinto de produzir algo 

novo, através do recurso radiofônico, demandasse o apagamento de sua autobiografia ou 

de suas entrevistas. Essa intenção, nem um pouco velada, representa uma postura 

intelectual, um encaminhamento de leitura da obra e uma perspectiva de conformação 

de seus escritos. Esses momentos de escape de suas próprias palavras sugeriam novos e 

diversos caminhos de leitura, de escrita e de diálogos intelectuais, o que começa a 

ganhar formato, lentamente, a partir da década de quarenta e cinquenta.                                                        

 Este é o próximo passo desta tese, caro leitor. Ele discute o retorno à inserção do 

autor cubano em sociabilidades diversas na América Latina, dentre as quais houve o 

privilégio pelo contato com os autores latino-americanos que em Paris estiveram 

durante o mesmo período. Este recurso comparativo serve aos fins deste estudo, pois 

representa um contato mais íntimo com sua trajetória intelectual. Todo este caminho, 

entretanto, somente ganha sentido se for avaliado através de uma busca teórica levada a 

cabo por Carpentier. Ela se efetiva no inquérito feito acerca de qual seria a tradição 

latino-americana. Ela, agora, demanda construção e dilema acerca de quais os múltiplos 

determinantes que propiciam a incorporação do passado para a compreensão da 

América.  

 

     3.5 - Paradoxos de uma ausência: a tradição latino-americana 

Viria à luz, em 1935, o livro do historiador Johan Huizinga Nas sombras do 

amanhã: diagnóstico das enfermidades espirituais de nosso tempo. Antes de tudo, um 

texto que parece ser uma resposta a um mundo doente, não mais dada por um intelectual 
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da centralidade francesa, como Paul Valéry, mas escrito pela pena de um periférico, por 

escritor que não estava imediatamente associado ao frenesi dos anos vinte. “Vivemos 

num mundo dementado. Disso estamos bem certos. Para ninguém seria surpresa se 

amanhã a loucura cedesse ao frenesi, e este deixasse a nossa pobre Europa num estado 

de torpor, de perturbação mental”. (HUIZINGA, 1944) A indicação de um “espírito 

morto”, que vivenciava uma época de “decadência”, e um futuro sombrio, parecia não 

deixar nenhuma possibilidade de preparação ou cautela para sua chegada. Esta 

percepção nebulosa acerca do futuro, que não era exclusividade de Valéry ou Huizinga, 

poucas vezes havia sido afirmada por Alejo Carpentier, em seus textos da década de 

vinte. Longe disso, sua imersão na vida parisiense propunha uma abertura para o 

moderno que estava muito além do simples papel de tradutor bilíngue, mas que 

significava um encantamento pelo modo como os códigos da autenticidade e da 

artificialidade demonstravam permeamento entre si. Um momento em que o 

encantamento pelo novo não é visto como corrupção ou perda de um sentido primevo, 

mas pela possibilidade constante de que o cotidiano fosse portador de múltiplos sentidos 

para o humano que o inquirir com atenção.  

E estes caminhos de possibilidades ampliam angústias, desfazem sonhos, 

suscitam riscos. Neste momento, torna-se cada vez mais clara a percepção, por 

Carpentier, da perda da centralidade da Europa no equilíbrio de poder entre as nações e 

a emergência da América, agora, como um lugar de redenção. Esta era uma temática 

que pairava em seus escritos durante o período francês, tanto no que se refere às cartas 

que escreveu para a sua mãe quanto nas múltiplas considerações sobre artistas do 

período; mas que ganhou expressão mais sedimentada em alguns artigos, ao longo da 

década de 1930. Um dos mais significativos de seus textos que tratam do tema foi 

“América ante la joven literatura europea”, (CARPENTIER, 1931) publicado na revista 

Imán, que acabava de entrar em circulação e tinha Carpentier como chefe de redação. 

Ele se inicia com uma pesquisa com dez “autênticos representantes” da literatura 

européia imbuídos de tecer considerações acerca da América Latina e seus laços com a 

Europa. Dentre os entrevistados, os nomes variam da estirpe de Robert Desnos, Nino 

Frank, Philippe Soupault, que lidam diretamente, como afirmou Soupault, “com o 

espetáculo de decadência oferecido pela Europa, no alvorecer da década de 1930”. 

(CARPENTIER, 1931) 
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O diálogo no artigo é com o filósofo alemão Oswald Spengler de A decadência 

do Ocidente e a sua tese sobre o declínio da Europa. Publicado em 1918, o livro lida 

com o ambiente de desventura gerado no velho continente após a devastadora Grande 

Guerra, a partir da noção de que o apogeu vivenciado pela Europa no século XIX teria 

em sua subsequência o obscurecimento da centralidade europeia para o mundo. O 

impacto deste tipo de percepção no ambiente europeu gerou a sensação de que eram 

necessárias novas alternativas para um mundo evanescente, para uma terra que parecia 

ruir sob os pés de uma cultura gasta. Philippe Soupault é diretamente influenciado por 

essas considerações, ao mesmo tempo em que, sob a concordância de Carpentier, 

entendia a América Latina como o lugar da promessa de um porvir ao Ocidente. A 

aproximação entre a percepção de Carpentier e as considerações de Oswald Spengler 

foram percebidas, em princípio, por Roberto Gonzalez Echevarria. Como bem observa o 

autor, há uma adequação de propósitos na escrita de Spengler44 que condiz com as 

proposições de Carpentier: reconhecer a manifestação do desejo latino-americano de 

ver-se livre da tradição europeia. A posição que lhe permitiria esquivar-se da 

reflexividade do pensamento europeu. (GONZALEZ ECHEVARRÍA, 1977)  

Entretanto, há uma nota nova que merece ser desenvolvida, a partir deste 

argumento. Enquanto González Echevarría opta por associar Carpentier a uma possível 

“liberação” da tradição europeia, um olhar mais atento aos seus escritos permite inseri-

lo em um debate mais amplo, que gera conclusões diversas. Elas residem no modo de 

dar sentido ao passado por meio de um uso que serve, necessariamente, para encontrar a 

legitimidade do lugar de fala da América Latina. Ele se situa na busca por um fio sem o 

fardo da tradição europeia - por escutar as vozes dos mortos sem necessariamente ter de 

prestar contas com seus desvãos. Este é um caminho possível de leitura, que implica 

determinado viés da obra do autor, suas críticas, romances e propagandas. Não obstante, 

teve impacto direto sobre os modos como Carpentier modelou a sua personalidade, ao 

optar por uma determinada postura ante o mundo que reforçasse seu lugar como 

intelectual latino-americano, mas que não esquecesse daquilo que, a princípio lhe 

parecia uma herança: a tradição ocidental. Sua escrita, todavia, não encontra este 

argumento plenamente consolidado, pelo contrário, ele é lapidado ao longo dos anos, no 

                                                           
44 Cabe considerar o vínculo entre a argumentação de Spengler e a noção de decadência não são 
imediatas. Apesar da valorização do caráter biológico de sua argumentação, Spengler criticava a noção 
iluminista de filosofia da história, ao passo que valorizava a noção de espaço estava intimamente 
associada à reflexão acerca do Ocidente. Ver esta interpretação em SILVA, Leandro Assunção. História, 
filosofia e espaços: a ideia de Ocidente em Oswald Spengler. Natal: UDFRN, 2011. 
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mesmo ritmo em que a elaboração de seu nome como intelectual, que implicava uma 

lenta e gradual mirada para o antigo. 

A abertura que a liberação da tradição letrada europeia possibilitou a Carpentier 

pela leitura de Spengler, neste caso, não o fez refutar plenamente o passado europeu, 

como muitos de seus críticos argumentam. Pelo contrário, o levou a inquirir, de forma 

aguda, como deveria ser edificada esta nova América que serviria de alternativa à 

Europa. Qual permeamento deve ser suscitado ao seu presente latino-americano, a cada 

dia mais náufrago de referenciais europeus? Surge, imediatamente, um questionamento 

explícito: qual o passado da América Latina? Ao questionar-se pela tradição latino-

americana, Carpentier encontra, na imediatez de sua pergunta no alvorecer dos anos 

trinta, ainda em solo europeu, a ausência de uma resposta. Entretanto, a força da 

pergunta parece empurrá-lo em direções diversas, sem encontrar uma resposta 

pacificadora aos seus desejos mais imediatos. Esta ausência, apesar disso, diz muito 

acerca do modo como teve que lapidar um passado adequado aos seus propósitos mais 

imediatos de estudar e entender a América Latina.  

 Tendo clareza de que toda tradição é inventada, sua opção teve um sentido 

claro: o passado europeu é uma herança. Os textos analíticos voltados para a 

compreensão da tradição a analisaram enfatizando o conceito de ruptura como um 

caminho para o novo. Talvez o texto mais conhecido seja o de Hannah Arendt “A 

tradição e a época moderna”. (ARENDT, 2002) Em seu instigante texto, Arendt 

concebe a contemporaneidade como um ponto de chegada de um percurso que pôs por 

terra a tradição, a autoridade e a religião – tríade da História do Ocidente. Ao buscar 

compreender a experiência totalitária, não encontrou no passado algo que pudesse 

sussurrar um fio com o presente desta experiência política. Porém, outros ensaios, como 

por exemplo, Peter Burke ao analisar o conceito de decadência em Gibbon, entende a 

tradição como limitadora das possibilidades expansivas do homem, especialmente pela 

diminuição do valor da experiência que a ela subjaz.  (BURKE, 1992:176-195) 

Os múltiplos sentidos em que as perguntas de Carpentier são postas anunciam, 

menos pelo conjunto de questionamentos, e mais pela forma como foi encaminhada a 

sua obra, uma arena de diferenciações, incorporações e enunciações discursivas que 

produziu múltiplos sentidos para sua concepção do moderno. Dessa década em diante, 

particularmente, esse moderno sofreu a intromissão do antigo, interferência desejada, 
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que serviu de legitimidade para novos e múltiplos sentidos que esta América Latina 

deveria incorporar.  

Uma excelente forma de começar a discussão é nos remeter a uma citação cara 

ao autor e que está diretamente vinculada ao tema da tradição: “Acabamos de chegar e 

não sabemos como foi. Não nos pergunteis de onde viemos: basta-nos saber que aqui 

estamos.”45 Ela sucita uma espécie de “presente onipresente” (GUMBRECHT, 1995) 

que prescinde do valor do passado. Sua citação, ao distanciar-se do passado, entretanto, 

encontra nele uma possibilidade de utilização da escrita a favor da indagação de novas 

perguntas capazes de dar sentido ao homem moderno. Cabe assim o reforço: as 

perguntas não devem ser postas por meio do passado, mas as respostas podem utilizá-lo 

como recurso. O valor do presente despacha o fardo do passado, mas tenciona encontrar 

nele o fio capaz de sugerir veredas.  

Algumas perguntas estão implicitamente postas em seus escritos: qual o lugar do 

antigo quando se trata de escrever sobre o passado da América? Que lugar lhe deve ser 

atribuído quando a tarefa do escritor é estar atento aos desvãos da condição humana, 

tateante em dúvidas inerentes ao seu próprio existir? Quais gestos de emulação foram 

produzidos ou reproduzidos? Como fazer para que o fio de continuidade entre o 

presente e o passado não se torne um fardo que sufoque as vozes que necessitam ser 

escutadas nos documentos que o escritor vasculhou? Todas estas questões surgem em 

um movimento lento, gradual e descontínuo na obra de Alejo Carpentier, mas que 

encontram plena fundamentação em seus romances, a partir do momento em que retorna 

para a América Latina.  

Esta questão o conecta com um tema mais amplo e de pleno vigor: a 

legitimidade dos modernos e a autoridade dos antigos. A questão de um processo 

imanente de secularização de conceitos teológicos herdados da Idade Média, como 

afirma Carl Schmitt, ou o questionamento agudo feito por Hans Blumenberg pelo valor 

atribuído ao conceito de secularização, não como teologia secularizada, mas como uma 

seleção daquilo que é teológico e que permanece tolerável no mundo, são exemplos da 

                                                           
45 GOETHE, Johann Wolfgang von. Segundo Fausto. Apud CARPENTIER, Alejo. “Problemática do 
atual romance latino-americano.”  
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presença e uso do passado e do antigo.46 Mais do que a afirmação em específico, seu 

estudo pondera que a legitimidade dos modernos precisou criar, mesmo que na segunda 

metade do século XX, por vias interpretativas diversas, o imperativo do diálogo, 

ponderado ou não com a autoridade dos antigos. A produção da cultura moderna na 

Europa não deixou de orientar-se a partir de uma operação intelectiva que necessitou 

investir de sentido a querela entre antigos e modernos, em âmbitos diferentes, que nos 

chegam, inclusive, em sua feição disciplinar. (HARTOG, 2010:21-38) O lugar da 

Antiguidade na Europa se converteu, sobretudo a partir das querelas ocorridas durante 

os séculos, em um modo de legitimar o moderno, sempre através da pergunta e da 

resposta renovada pelo seu sentido e inovação. Um auxílio presente nos 

questionamentos de Jauss “A querela de antigos e modernos ... trata-se de um topos 

literário que remonta à Antiguidade e que se repete nas revoltas periódicas dos jovens 

no conflito de gerações, revelando, de século em século, mudanças na relação entre os 

antigos e os escritores mais jovens.” (JAUSS, 1997:49) Simultaneamente, a ambiência 

cultural do período estava inserida em uma nova forma de ocorrência da querela entre 

“antigos e modernos”, constitutiva da própria dinâmica da modernidade.  Os jovens que 

foram aos campos de batalha padeciam de um grande mal-estar em relação aos valores 

predecessores que os havia empurrado em direção à carnificina da Grande Guerra. O 

patrimônio de muitos séculos, que havia sido chamado de alta cultura, ruía ante seus 

olhos e já não era mais capaz de representar a experiência de um mundo radicalmente 

transformado pelas máquinas. Os manifestos anteriores à guerra, como por exemplo, o 

manifesto do futurismo, já deixavam indicados o embate entre gerações às vésperas do 

grande acontecimento.47 Paradoxalmente, estes mesmos futuristas desejavam a guerra 

como forma de romper com uma Europa decadente e propor um novo caminho de 

futuro. A guerra seria uma purificação capaz de promover novos valores e suscitar a 

abertura necessária ao aparecimento do novo. 

   Carpentier era um moderno entre os antigos, um escritor que utilizava a 

estratégia de retomada dos valores clássicos em busca de conferir legitimidade para a 

                                                           
46 O livro de Carl Schmitt a que faço referência é Political Theology: four chapters on the concept of 
sovereignity. A crítica ao conceito de secularização está presente em BLUMENBERG, Hans. The 
Legitimacy of the modern age. Cambridge: MIT presses, 1993, principalmente as partes I e II.  
47 O manifesto de fundação do futurismo, escrito por Fillipo Tomaso Marinetti e publicado no Le Figaro, 
em 1909, é uma boa referência para entender esta tensão entre antigos e modernos, principalmente pela 
associação das imagens dos museus aos cemitérios. Ver MARINETTI, Filippo Tomaso. “Fundação e 
manifesto do futurismo”. In: BERNADINI, Aurora Fornoni. O futurismo italiano. São Paulo: Perspectiva, 
1980, p. 35.  
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tradição latino-americana e propor orientações para inquirir a condição humana. 

Entender o modo como compreendeu este dever de seus escritos implica situar o debate 

a que fez referência e, ao mesmo tempo, orientar suas reflexões através de seu desejo 

por um futuro para este passado latino-americano que se encontrava em seus romances. 

Cabe, dessa maneira, optar por inseri-lo na historicidade do debate teórico 

aventado durante os anos trinta e quarenta. O vínculo entre o autor cubano e Spengler 

pode ser melhor analisado a partir de outro texto, “El ocaso de Europa”, em que há um 

certo tom prometeico para o lugar da América frente a uma Europa em ruínas. O 

ceticismo em relação à Europa era de se esperar, visto que o texto foi escrito em 1941, 

momento em que as ações do fascismo na Europa e o desenrolar da Guerra indicavam 

mudanças no cenário político europeu, assim como o retorno a Havana permitiu um 

contato mais íntimo com a América Latina. A presença de Spengler é explícita no 

trecho abaixo: 

[...] no hay que hacerse ilusiones. Spengler dijo cierta vez que ningún 
esfuerzo humano podía hacer que un árbol, llegado el ocaso de su existência, 
reverdeciera una vez más... Las naciones no son gatos de siete vidas. 
Civilizaciones de bastante más importância histórica que la francesa o la 
alemana han durado, en suma, bastante menos que estas últimas [...] ¿creéis 
acaso que el poderio espiritual y material de estas naciones europeas haya de 
ser algo inacabable?...¡Hace tiempo que la antorcha de la civilización há 
pasado del viejo corredor exhausto a las manos del atlético y juvenil 
campeón americano![...] Spengler, percursor de la ‘orden nuevo’, afirmó 
antes de morir, en su prodigioso ensayo sobre la técnica, que el mejor papel 
que podia desempeñar hoy el hombre europeo era el de aquel centurión, 
‘hallado muerto en Pompeya, porque habiendo sido uno de los primeros en 
observar la erupción del Vesubio, no había abandonado su posta por no tener 
orden de hacerlo’. La idea de Spengler es cruelmente profética. Porque ése y 
no outro es el fin que espera al hombre de Europa. La derrota de Francia 
estaba ya inscrita con caracteres de fuego en el cielo de París, hace más de 
quince años. También la muerte de los países balcánicos... Y en cuanto a 
Alemania sería absurdo creer que las aparatosas victorias de la blitzkrieg y 
de las divisiones panzer signifiquen una proyección hacía el porvenir. 
Forman parte del desbarajuste final [...] Porque – volviendo a Spengler – 
nadie puede hacer reverdecer un árbol llegado a su extrema vejez... Y esto lo 
demuestra, más que nada, el auténtico fracaso de las democracias europeas. 
(CARPENTIER, 1941) 

 

Ainda que considere longa a citação, há muito daquilo que orienta o discurso de 

Spengler: a noção de envelhecimento europeu, decadência francesa e alemã, metáforas 

orgânicas e descrédito na ascensão das democracias europeias. Este é um dos primeiros 

momentos, inclusive, em que a experiência temporal de Carpentier passa a valorizar o 
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lugar do passado como forma de dar sentido à vida dos homens, mesmo que servindo de 

referência para a decadência, por comparação histórica, entre a Europa e os anteriores 

impérios mundiais. Este modo de interpretação já representa uma escolha, que o atrela 

ao diálogo com a teoria de Spengler. Caso seus vínculos com a leitura de Marx fossem 

mais sensíveis, como alguns autores buscam afirmar ser o marxismo uma tendência 

desde a juventude, o que deveria ter ocorrido era a crise geral do capitalismo ou o 

sintoma de uma ruptura capaz de instalar uma revolução. Esta constatação funda-se em 

uma percepção do tempo associada à experiência moderna. A temporalidade vinculada 

ao progresso humano – cuja ideia funda-se em um significado atribuído pela referência 

cristã ou judia, mas que possui significado moderno e não cristão – transforma-se em 

uma determinada filosofia da história em que a noção de decadência possui seu lugar. 48 

Uma forma de dar sentido ao presente em crise a partir de uma aposta no futuro.49  

Apesar de reconhecer a peculiaridade presente em cada um dos sistemas 

históricos, Carpentier, entretanto, não via de modo tão determinístico a validade de sua 

teoria e entendia que o futuro da América Latina, como expressão do renascimento do 

Ocidente, apesar de já ser sensível, em princípios da década de 1930, não era certo.  A 

ela estava reservado o lugar da dúvida, presente na forma como este cenário deveria ser 

lentamente forjado em um percurso novo e promissor como alternativa cultural para o 

mundo. A castidade americana não era a alternativa imediata para a decadência 

europeia. A última parte do texto da crônica pode ser entendida como uma continuidade 

desta reflexão  

Si en el año 1910 – repito – nos hubiesen dicho alguna vez que Francia, 
Alemania y Italia dejarían de producir libros y obras de arte, nos hubiéramos 
llevado las manos a la cabeza con desesperación. Hoy esos mismos países se 
encuentran intelectualmente esterilizados... ¡y lo grave es que no echamos de 
menos su ausencia! ... ¡No lo sentimos en lo más mínimo! ¿Esto qué 
demuestra? Que la actividad cultural de los más viejos núcleos culturales de 
Europa há dejado de constituir una necessidad para América... una de las 
revelaciones más trascendentes que nos hayan aportado lo dias tormentosos 
en que vivimos. (CARPENTIER, 1941) 

                                                                                                                                                                    

                                                           
 48 Aqui está posta em cena a crítica à moderna concepção de história. LÖWITH, Karl. O sentido da 

história. Lisboa: Edições 70, 1991. 
49 Como afirma Koselleck: “A crise invoca a pergunta ao futuro histórico.” KOSELLECK, Reinhardt. 
Crítica e crise. Uma contribuição à patogênese do mundo burguês. Rio de Janeiro: Contraponto, 1999, 
p.111.  
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O trecho expressa intuições em contrastes. Ao longo do seu período em Paris, 

Carpentier teceu considerações acerca do modo como deve ser utilizado o conhecimento 

histórico para a vida. Suas leituras estiveram voltadas para escritores de fins de século 

XIX, na Alemanha, que, por intermédio da Revista de Ocidente, eram lidos nos países 

latinos europeus. Essa revista tinha como um de seus principais participantes Ortega y 

Gasset. Nessa revista eram traduzidos Dilthey, Nietzsche, Simmel e escritores 

vinculados à escrita de uma filosofia que procurava propor novas perspectivas para a 

cultura europeia, em princípios do século XX. No ambiente francês, Carpentier estava 

diretamente vinculado ao surrealismo, à sua crítica da razão e aos novos recursos 

artísticos, porém, sua perspectiva de entendimento do conceito de decadência o atrelava 

à leitura de autores alemães.  

A América como lugar de promessa, neste artigo de 1931, apresenta ligação 

intrínseca com as atividades que o autor de ¡Ecue-Yamba-O! passa a exercer, após o seu 

retorno a Havana, em 1939. O principal motivo é que a ruptura de laços com a Europa 

não significava a imediata realização do destino da América Latina. A ruptura evitaria a 

perniciosa origem que foi dada a “cierto espíritu de imitación”, que havia gerado um 

“retrasar em mucho lustros nuestras expresiones vernáculas” (CARPENTIER, 1931) 

Esse tema Carpentier havia retirado de uma leitura que o acompanharia por toda a vida, 

Miguel de Unamuno. A compreensão de que, mesmo dentro da Europa, a Ibéria possuía 

uma singularidade específica que dava a ela a possibilidade de criar produtos artísticos 

ou filosóficos que pudessem acrescentar uma nota particular ao que era compreendido 

como mundo europeu, tinha seus fundamentos em uma interpretação que se iniciava em 

fins do século XIX, na Espanha.  

A relação densa e direta entre Unamuno e os escritos de Carpentier pode ser 

encontrada nas reflexões acerca da existência de uma tradição especificamente Ibérica e 

sua influência nos caminhos abertos para o moderno. Como figura fugidia, há um 

primeiro Unamuno, de feição “moderna”, que recusa as simples propostas que derivam 

de uma oposição entre casticismo e europeização, as principais opções do debate 

hispânico no período. Em um primeiro momento de sua obra, não denuncia a tradição 

como patrimônio obsoleto, para o desespero dos europeizantes, apesar de reconhecer 

com clareza a decadência ibérica. A fecundidade da tradição se dá pela abertura à 

Europa como forma de superar os problemas parciais fruto de indagações ao lugar da 

Espanha. A Europa, neste momento, surge como fonte de vivificação da tradição 
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ibérica, pois ela não é senil e deve ser buscada no presente, uma espécie de substância 

da História, eterna no fundo do presente. “A tradição eterna é o fundo do ser do 

homem”, afirma o autor que, lembrando os românticos alemães, considera que “o 

verdadeiramente original é o originário, a humanidade em nós.” (UNAMUNO, 

1992:119) 

Unamuno, um pouco mais velho, cônscio da crise profunda vivida pela 

sociedade europeia, em fins das primeiras décadas do século XX, entende que a cultura 

vivencia uma mutilação pelo secularismo, racionalismo e decadência axiológica. A 

específica “questão Espanha” já não pode ser encontrada nos desvãos da modernidade 

européia ocidental. As “periferias” do mundo europeu respondem de modo ríspido à 

modernidade trazida pelo capitalismo; em uma forma de percepção crítica atravessada 

pela ausência de sentido, desfibrada pelo racionalismo formalizante e pela fragilidade 

gerada pelo contentamento dado pelo desenvolvimento material, similar à percepção de 

Dostoievski na Rússia. 

Os personagens de Dostoievski, esquecidos em quartos escuros e miseráveis, 

que se movem em vielas soturnas nas noites da cidade, enlouquecem diante da ausência 

de sentido que assaltam seus dramas acerca da alma humana, de Deus, da liberdade e 

dos limites possíveis da existência humana. A relação com a modernidade, ponto de 

confluência entre os textos do autor russo e do autor ibérico, apresentam como tensão, 

para o primeiro, a ruptura entre direito e moral, que não dão conta da dimensão 

conflituosa da alma humana, em permanente busca por seus portos e em constante 

encontro com desassossego. A autenticidade da comunhão social tende a ser 

desvalorizada por uma modernidade que acentua uma ordenação mecânica de 

indivíduos permanentemente isolados; talvez por isso seus personagens banais jamais 

possam ser redimidos pela formalização e a racionalização da lei legadas pelo Ocidente 

moderno ou pela satisfação provisória do progresso material50. A percepção crítica da 

modernidade que une o autor russo e o autor hispânico se situa na sutileza de que os 

ventos provenientes da materialidade da cultura ocidental devam ser postos em xeque 

antes aos valores de um mundo periférico portador de um passado próprio. Também a 

Espanha, do segundo Unamuno, possui um sentido ontológico próprio distinto da 

Europa que seu livro Vida de Don Quijote y Sancho tenta abarcar, mas que se constrói 

                                                           
50 Talvez os melhores exemplos destas afirmações sejam os personagens e o ambiente do romance Os 
Irmãos Karamázov.  
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sobre imagens fugidias que a razão utilitária e formalizante ainda não conseguiu dar 

conta. (UNAMUNO, 1956) Vinculado à famosa geração de 98, a resolução da “questão 

Espanha”, para todos os participantes, estava vinculada à presença ineludível da 

tradição.  

A densidade do solo em que se assenta a tradição é sempre procurada como o 

segredo a ser devassado para a busca, questionamento ou reflexão de um sentido 

histórico, mesmo que seja para ser denunciado como um obstáculo por aqueles que 

entendem que somente a sua superação e aniquilamento possam propor uma nova 

perspectiva de entendimento da potencialidade ibérica. Esta linha de percepção é levada 

a cabo, também, por Ortega y Gasset, em sua crítica filosófica. Ela tem como horizonte 

uma Europa unificada e consolidada em um liberalismo capaz de inserir a Ibéria no 

ritmo europeu. Pouco simpático ao passado espanhol, Gasset entendia que a superação 

da religião por uma nova atitude histórica seria o primeiro passo para que se pudesse 

cultivar um sentimento de certo antagonismo ao que jazia e que a Espanha pudesse, 

após a superação de seus desvãos históricos, inserir-se em um movimento de 

europeização.51 A abertura à cultura propunha uma nova forma de tradição, identificada 

aos valores da Europa, que deveriam ser cultivados, em contraposição ao passado de 

singularidade hispânica e ibérica. Cônscio da grave e crítica situação continental, no 

alvorecer do século XX, Ortega entendia que o século XX viu nascer um homem preso 

excessivamente à imanência em que a reconstrução do núcleo de sua tradição, pautada 

em busca por um horizonte comum de identificação, o que geraria um espaço de 

unificação para os europeus. Diferente de Unamuno, Gasset é influenciado pelo 

historicismo de Dilthey em que a história, enquanto atividade permanente de construção 

humana, nega-se como fixa e imutável, mas que se apresenta como resultado da 

consciência, da reflexão e da ação humana sobre as circunstâncias.  

Tanto Unamuno quanto Ortega y Gasset, interpelados pela crise do alvorecer do 

século XX e pelo descompasso ibérico em relação ao centro, elegiam a tradição como 

horizonte de reflexão e de referência. Para ambos, inquirir acerca da tradição é 

indispensável para dar um lastro de sentido ao presente; ela é o mote que explicita a 

consciência histórica como partícipe da construção de um sentido para a Espanha. E esta 

                                                           
51 Como afirma Gilberto Kujawski: “Em Ortega o fator espanhol e o fator universal estão fundidos um no 
outro.” In: KUJAWSKI, Gilberto de Mello. Ortega y Gassset. A Aventura da Razão. São Paulo: Ed. 
Moderna, 1994, p. 11.  
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discussão encontra atualidade significativa, pois ela é parte das referências de 

construção de sentido para a América Latina, propostas por Alejo Carpentier, e, por 

isso, é tão importante inseri-lo neste quadro. Ainda no mesmo artigo “América ante la 

joven literatura europea”, considera que somente a ruptura com a Europa não daria 

conta da constituição de um novo horizonte para a América: 

Pero, por desventura, no basta decir ‘cortemos con Europa’, para comenzar a 
ofrecer expresiones genuinamente representativas de la sensibilidad 
latinoamericana. Toda arte necesita de una tradición de oficio. En arte, la 
realización tiene tanta importancia como la matéria prima de una obra... 
[Grifos do autor] (CARPENTIER, 1931) 
 

 
A ausência da tradição demonstra a fragilização da América Latina ante o continente 

europeu e a preocupação com um determinado passado comum latino-americano. A 

tradição é uma ausência e uma inquirição, um horizonte a ser construído e a ser 

ressignificado. Pode-se conceber que Carpentier intuía esta ausência no passado latino-

americano e considerava a necessidade de se criar uma tradição capaz de alçar a 

América Latina ao mesmo patamar da Europa. Ao evitar romper os laços com a Europa, 

Carpentier consegue reencenar o arcabouço de uma prática retórica progressivamente 

abandona após a adoção do romantismo: a emulação. A aemulatio propunha um esforço 

deliberado por ruminar aquilo que da tradição deveria ser incorporado e aquilo que 

deveria ser deixado para trás. A apropriação refinada e metódica do alheio que constitui 

a tradição europeia – talvez por isso seus textos passem a ter, após 1940, tantas citações 

de autores greco-latinos.  

 A continuidade do artigo é sugestiva: 

 Por ello es menester que los jóvenes en America conozcan a fondo los 
valores representativos del arte y la literatura moderna de Europa; no para 
realizar uma despreciable labor de imitación y escribir, como hacen 
muchos, novelistas sin temperatura ni caracter, copiadas en algún modelo de 
allende los mares, sino para tratar de llegar al fondo de las técnicas, por el 
análisis, y hallar métodos constructivos aptos a traducir con mayor fuerza 
nuestros pensamentos y nuestras sensibilidades de latinoamericanos... 
(CARPENTIER, 1931).  

 
 Ter controle das técnicas inauguradas pelas vanguardas parisienses é a condição 

para produzir algo próprio. Carpentier nega a imitação, mas propõe que a relação de 

contato com as técnicas europeias não seja deixada para trás. O lapidar do alheio no 

âmbito da própria tradição. A imitação – como a própria figura retórica antiga da 

imitatio, limitada ao papel de mera cópia contrapõe-se à abertura crítica feita pela 
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aemulatio erguida ao lugar de produto inovador no âmbito da tradição.  Está posto um 

tema subjacente a todo o ensaio que o leitor tem em mãos: os artifícios que uma cultura 

não hegemônica elabora para se afirmar ante uma cultura hegemônica.  

 Carpentier fita com azedume e evita o ciúme. Ao fim, propõe: o deslocamento 

da imitação implica na centralidade da tradução. A relação com o forâneo não indica o 

fechamento, mas a abertura cônscia daquilo que é possível na periferia. Carpentier ao 

citar o contato com Rivera ilumina o cruzamento de muitos autores que já se dedicaram 

a pensar o âmbito do próprio e do externo. “Cuando Diego Rivera, hombre en quien 

palpita a alma de un continiente, habla: ‘Mi maestro, Picasso.’” (CARPENTIER, 1931) 

O exemplo da pintura é fundamental, pois nos ofícios da pintura explicita a relação de 

submissão a intenso treinamento cuja base é a reprodução de obras.   

A fundamentação da importância do nome Carpentier aqui repousa. Sugere-se 

que elaborou para si um esforço na construção de uma tradição que se alicerçava na 

demanda por uma específica consciência histórica na América Latina, um vínculo com 

um determinado passado e, principalmente, a constituição de seu próprio nome como 

referência para esta mesma tradição latino-americana. Dessa forma, acredito ser 

possível uma interpretação de sua obra que a relacione com as principais atenções 

mantidas pelo autor, nas décadas de 1940 e 1950, em suas demandas por elaborar uma 

percepção do passado latino-americano, escritas em El reino de este mundo e Los Pasos 

Perdidos. Simultaneamente isto concebe uma particular reelaboração de seu próprio 

passado como escritor, através da desvalorização de seu período francês e da 

diminuição gradual da importância da França para a sua obra.   

Antes de adiantar o ponto, a continuidade do mesmo artigo é um tanto quanto 

significativa, pois ela cria um vínculo que somente será aprofundado e retomado em 

outro momento da trajetória intelectual de Carpentier: a importância da tradução para a 

construção de um estilo e como elemento deflagrador de uma sensibilidade 

especificamente latino-americana. Não é a toa que se deve 

 

Conocer técnicas ejemplares para tratar de adquirir una habilidad paralela, y 
movilizar nuestras energias en traducir América con la mayor intensidad 
posible: tal habrá de ser siempre nuestro credo por los años que corren – 
mientras no dispongamos, en América, de una tradición de oficio.[Grifos do 
autor] (CARPENTIER, 1931)  
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A América ainda não possui uma tradição tão vigorosa quanto a Europa. Isto 

coloca a centralidade da noção de tradução. Ela é um modo de percepção da América e 

de sua manifestação escrita peculiar. Esta é uma eleição de Carpentier. Uma opção que 

sustentará em períodos posteriores da vida e que servirá de elo entre as escolhas de seu 

período francês e algumas de suas opções de escrita que serão feitas, já no fim da vida. 

A relação estabelecida entre a tradução e a tradição, particularmente produzidas por 

Carpentier, operam dentro de um rigor de estilo, enfatizado dentro de sua obra, mas que 

obedeciam, ainda, ao que de particular pudesse ser observável na América. Carpentier 

parece evocar a afirmação de Octavio Paz : “Lo moderno es autosificiente: cada vez que 

aparece, funda su propria tradición.” (PAZ, 1974:18) 

Ocorre, dessa maneira, a percepção de que a América é o lugar do 

reconhecimento de uma possibilidade efetiva de contribuir para o legado ocidental, ao 

mesmo tempo em que dele se particulariza. Uma forma de encontrar a singularidade no 

reino de nações que secularmente impõem sua força, mas que vivenciam o momento de 

enfraquecimento latente, principalmente com o ocaso da Europa. A demanda pela 

construção de uma tradição para a América se situa na necessidade de encontrar um 

esteio que utiliza o passado para alicerçar as escolhas do presente e os horizontes de 

futuro. E isto não a situa como estando necessariamente vinculada à tradição de cunho 

ibérico, mas que se utiliza da Ibéria como ponto de partida para pensar uma forma de 

relacionamento com a tradição ocidental. Entende-se que a renovação da América passa 

pela constituição de uma tradição própria. E esta tradição é feita de escolhas efetivas de 

um presente cônscio de que seu lugar nessa tradição se efetiva como moderno recurso, 

pois, tal qual em seus romances, os dilemas do presente são intercalados com a 

sensibilidade que provém dos antigos em sua forma clássica.  

Esta temática torna-se mais latente em um dos primeiros artigos propostos por 

Alejo Carpentier “Sobre el meridiano intelectual de nuestra América”. Escrito ainda no 

período em que estava em Cuba, logo após ser preso, seu norte de reflexão é muito mais 

próximo do momento em que retornou para Havana, em fins da década de 1930, do que 

em sua estadia francesa. Originalmente publicado no Diario de la Marina, dirigido por 

Manuel Aznar, em setembro de 1927, trata da intervenção de Carpentier na polêmica, 

suscitada pelo semanário madrileno La Gaceta Literaria e respondida de modo enérgico 

pela revista argentina Martin Fierro. No momento, membro do grupo Minorista, 

pertencente e cofundador da Revista de Avance e ainda não tendo completado vinte e 
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três anos, Carpentier escreve um breve artigo sugestivo acerca de sua busca por 

referenciais que pudessem guiar a América na construção de um destino para a sua 

existência enquanto espaço coeso, sobretudo nos anos quarenta e cinquenta. 

O posicionamento de Carpentier na querela entre Gaceta Literaria e Martin 

Fierro ocorre através da crítica da intenção da primeira de agrupar “... bajo un mismo 

común denominador de consideración idéntica toda la producción intelectual en la 

misma lengua”. (CARPENTIER, 1927) A continuidade do raciocínio se destina a situar 

que o equívoco em julgar “... con el mismo espíritu personas de allende y aquende el 

Atlántico” está alicerçada no entendimento de que a orientação de propósitos entre os 

falantes de língua hispânica são os mesmos, o que deriva de uma equívoca percepção da 

geração que vivenciava os fins da década de 1920, na América e na Europa. Carpentier 

enfatiza que entre eles há uma diferença de argúcia e peculiaridade de indagações que 

não interessariam aos intelectuais do velho continente. “Las actitudes del intelectual de 

América no pueden aparearse com las del intelectual de Europa”, continua no artigo 

para enfatizar que não somente os dilemas, mas o motivo primordial da busca também é 

outro; para os americanos, o que mais importa é “El dilema de una definición espiritual” 

que gera angústia e ausência de sentido, mas que pouco interessa aos autores europeus, 

mais interessado em “arte deshumanizado”.  

Carpentier, em contato com as críticas propostas pela Martin Fierro, concebe 

que a “América tiene, pues, que buscar meridianos em si misma, si es que quiere algún 

meridiano.” A multiplicidade “del espíritu” latino-americano é tão latente que os valores 

e problemas postos por um mexicano não devem ser comparadas às questões expressas 

por um intelectual argentino. A diversidade nacional situa problemas específicos em 

cada localidade, que não somente a distinguem de um intelectual europeu, como 

também os distinguem entre si. Apesar da unidade fraterna que une os americanos aos 

espanhóis, a diferenciação é significativa dentro de um relacionamento “exquisitamente 

afectuoso”, que proporciona dúvidas, erros, acertos e excessos.  

A autorreferência de sentido ou, espiritual, nos termos que o próprio autor faz 

questão de constantemente inserir, é o primeiro passo para aquilo que supomos ser uma 

das intenções possíveis e mais ambiciosas de Carpentier no período: a construção de 

uma tradição latino-americana. Ela é neste caso o emblema de um futuro e de uma falta, 

de um passado e de uma aspiração, da vocação e da ausência. A insistência em marcar o 
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lugar de diferença como uma alternativa à racionalidade científica de caráter burguês e 

europeu, mas que não deixasse de ser pertencente a esta tradição ocidental. A ausência 

notada em seu artigo de princípios dos anos 1930 somente seria retomada como projeto 

após meados da década de 1940, com seu famoso prólogo ao texto El reino de este 

mundo. Não que ele marque estritamente o rumo da obra de Carpentier dali por diante, 

mas ele se constituiu, devido ao modo como o próprio autor fez questão de reiterar em 

estratégias discursivas variadas, um lugar de inflexão de sua obra, o ponto de 

coincidência entre autor e América Latina, entre vida e escrita, entre organismo e 

palavra. Um fechamento de sentido para o seu nome, mas que ao mesmo tempo faz com 

que ele encontre a sua primeira destinação específica, a relação entre o texto e a 

América.  

Diga-se América, pois ele carrega consigo tudo aquilo que ela pode oferecer. 

Não se trata simplesmente de natureza, paisagem, costumes ou ritmos. É o espírito, 

aquilo que por tantas vezes foi repetido em sua obra até fins da década de quarenta, 

como herança da relação estreita entre surrealismo e indagação metafísica, e que 

proporcionou um modo de encarar a sua obra de modo tão significativo que, dali em 

diante, ela seria para sempre lembrada por isso. Uma força da escrita que criou destino 

para os lugares de leitura que se instalariam no porvir.  
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PARTE III  

Um nome como caminho: um antigo mundo moderno 

 “La escasa biografia de Alejo Carpentier que se conoce es casi falsa.” 

(PADILLA, 1985) Cinco anos após a morte de Alejo Carpentier, essa frase de efeito 

abriu um artigo escrito por Heberto Padilla na revista Vuelta. Mais do que um artigo de 

crítica histórica ou literária, ele representou um ajuste de contas entre o presente e o 

passado, entre hoje e ontem, entre um vivo e um morto. Padilla misturou traços de seus 

contatos pessoais com Carpentier e considerações mais gerais de seu posicionamento 

político, buscando tanto narrar uma história quanto inferir quais seriam os principais 

motivos de certo vazio moral que era parte constituinte do renomado escritor e morto 

célebre. O artigo que se inicia dócil vai gradualmente ganhando tom acusativo conforme 

passa a analisar sua relação precária com a política, seja do território cubano, da 

América Latina ou do mundo.  

O anterior e destacado lugar de correspondente cubano em Paris e toda a sua 

inserção dentro de um ambiente cultural marcado pela valorização da agudeza política 

parecem, agora, ter sido esquecidos, neste artigo post-mortem. Certo encantamento se 

desfizera. Que teria sucedido com Carpentier a ponto de sua recepção ter sofrido 

tamanha reviravolta? O marco cronológico para o início deste tom é justamente o 

contato pessoal ocorrido entre ambos, em 1959. Padilla afirma que, em sua chegada a 

Cuba, além de carregar alguns escritos debaixo do braço, carregava consigo a pior 

reputação política. Exilados cubanos enfatizavam seu pouco comprometimento político 

e políticos venezuelanos destacavam seu tom colaboracionista ao regime de Pérez 

Jimenez. Vinha de Caracas e já havia escrito Los Pasos Perdidos e cunhado o conceito, 

cada vez mais famoso, de real maravilloso. Unia indiferença e distanciamento em seu 

objetivo pessoal de reconhecimento oficial. Muito acusado pelos grupos mais radicais 

nunca pareceu se importar muito, nem com as críticas, nem com a orientação do 

governo. “Alejo no tenia otra opción que no fuera apoyar al gobierno, cuya 

radicalización no parecia perturbarlo.” Trouxe consigo capítulos de El siglo de las luces, 

que dividiu com os pertencentes ao grupo que editava o periódico Revolución e com os 

“terribles de Lunes de Revolución”. Padilla considera o grau de efetiva apatia política 

do autor parecia ampliar-se, mesmo que defendesse o valor do engajamento político.  



153 
 

  Este artigo é significativo para tudo o que será dito daqui por diante. Ele marca 

a ambivalência com o qual passou a ser nomeado Carpentier e seu vínculo lasso com a 

política. Seus textos passam a ter uma parcela significativa de autorrepresentação, como 

se a escrita de si passasse a ser mais do que um tema; uma resposta. O valor atribuído ao 

tema da viagem encontra um lugar de primazia em sua obra que encontra, no destino de 

uma reflexão acerca da América Latina, o destino de uma reflexão acerca de si – a tarea 

del hombre. Sua obra incorpora, principalmente após Los Pasos Perdidos, a linguagem 

clássica que recusa a inclusão de um vocabulário associado ao moderno e à exaltação do 

artificialismo característico dos années folles. Ao mesmo tempo, a tônica do valor de 

certa tradição em sua linguagem pelo valor atribuído à tarefa, utopia e humanismo.

 Estas menções podem soar um tanto quanto estranhas ao leitor; entretanto, 

parece-me um excelente desafio sustentá-las, seja pelo recurso à argumentação, seja 

pelo diálogo com a bibliografia que trata de debates intelectuais do século XX. A ênfase 

em um algumas leituras que abordam diretamente o modernismo e possíveis 

reorientações neste difuso e complexo movimento devem tornam mais nítidas estas 

proposições. Através da leitura de Matei Calinescu (CALINESCU, 1987) e Peter Bürger 

(BÜRGER, 1993), a distinção entre as vanguardas propriamente ditas e o modernismo 

torna-se mais tangível; enquanto aquelas se dedicariam especialmente a abolir a esfera 

autônoma da arte, através da procura por suprimir a distinção com relação à vida, 

especialmente pelo vínculo a uma postura combativa e, geralmente, totalizante; este, em 

outro viés, investiria em um processo de renovação especificamente estético, que se 

alimenta justamente daquela oposição. Desse modo, o investimento de energia de 

autores como Conrad e Thomas Mann neste processo de renovação estaria ligado não ao 

investimento na ruptura e repulsa pelo passado, mas pelo interesse em questionar o que 

deles permaneceu na tradição, o modo de sua possível reelaboração e de constantes 

redimensionamentos de sua obra.52 Estas afinidades, e as possíveis diferenças que 

suscitam, abrem caminho para leituras mais expandidas do modernismo que optam por 

fugir de vínculos mais ortodoxos do que apenas aqueles que o associam ao período 

francês. Ao mesmo tempo, embutido nestas possibilidades, há a proposta de inserir o 

autor como o portador de um questionamento específico acerca do passado e de associá-

                                                           
52 Esta não é a primeira vez em que se fez uma aproximação entre Thomas Mann e Carpentier. Caso 
queira aprofundar esta aproximação através do modo como se atualiza enquanto crítica da razão Ver: 
ZALDÍVAR, Francisco Ernesto Zaragoza. La crítica de la modernidad en Grande Sertão: Veredas y Los 
Pasos Perdidos. Tese de Doutorado em Literatura Espanhola e Hispano-americana. São Paulo: USP, 
2005.    
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lo a propostas modernistas de espectro mais amplo, que não somente aquelas vinculadas 

à mistura com temas vanguardistas e, principalmente, a uma tradição de debates 

exclusivos da América Latina. (GONZÁLEZ, 1996:69-114) 

 Nesses termos, apesar de seu diálogo com o governo cubano, Carpentier tentou 

encenar a gradual retirada da vida agitada, no estilo de seus velozes anos franceses, para 

uma postura valorativa de conferências e escritos em que as menções ao seu autorretrato 

estivessem mais latentes. Um instante em que a busca pelo controle da plasticidade do 

eu vem associada ao interesse específico de restringir possíveis descaminhos para a 

fortuna crítica de seu nome. Ao mesmo tempo, seus textos passam a englobar de modo 

explícito a necessidade de menção a uma determinada tradição, pode-se dizer, que, na 

verdade, reafirma o valor dos antigos como decisivo para a compreensão do mundo em 

que vive.53 A tontería em que seus personagens estão aprisionados é, na verdade, a 

montagem do cenário de um desvelar: a reafirmação da pergunta pelo lugar do humano. 

Seja no passado, seja no presente, seu aparecimento expressa a localização de uma 

questão de valor inestimável para compreender a modernidade. Desse modo, o intento 

deste encaminhamento passa a ser a compreensão do percurso intelectual que o 

desvinculou do rádio e o fez negar, de forma veemente, seu passado associado à cultura 

radiofônica. Um perfil de atuação sintomático especialmente após os anos sessenta do 

século XX, em toda a América Latina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
53 Interessante considerar que alguns dos principais escritos acerca do modernismo levam pouco em 
consideração este tema, justamente pela ênfase excessiva na noção de ruptura. (GAY, 2009)  
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Capítulo IV 

 

Carpentier em nova frequência 

 

Apalparás ao meio-dia, como o 
cego apalpa nas trevas 

 
Deuteronômio 

 

 

Pode-se considerar que a ambiência francesa da década de 1930 vivenciou 

sensibilidades limítrofes. O iniciar da década manteve o vínculo com o clima de 

otimismo, ousadia e extravagância legado pelos années folles e sua intensa capacidade 

de sedução; seu término trouxe um clima de depressão e angústia, ao apresentar como 

imagem característica um dos eventos mais marcantes da história francesa: a trágica 

marcha de Hitler sob Paris e a ocupação nazista, já em 1940. Mais do que um conjunto 

de eventos restritos a Paris, as intensas mudanças deixaram um legado longevo para 

todo o século XX e obrigaram que houvesse um conjunto de respostas ao eclodir de 

uma nova guerra que encerrava a experimentação da incerteza, característica dos anos 

vinte e trinta. Este é o momento em que Carpentier opta por retornar para a América 

Latina. Em cinco anos, de 1934 a 1939, observou o fracasso de duas tentativas políticas 

de mudanças radicais – uma cubana e outra espanhola – e um vigoroso projeto de 

renovação artística – o surrealismo. As experiências políticas de Cuba e da Espanha, o 

triunfo do fascismo na Europa central e o estopim da guerra repercutiram diretamente 

sobre as convicções de um intelectual tão seduzido pelo estilo de vida moderno. O 

efeito imediato poderia aprofundar a repulsa pela história, vivida como um interminável 

pesadelo ou com grande suspeição, como no caso de Paul Valéry.  

Seu retorno, entretanto, é lembrado em suas autobiografias como o momento 

de cumprimento de uma promessa. Como se estivesse com o mundo em seus ombros, 

constrói para si mesmo uma narrativa de sacralização que associa ao seu percurso 

intelectual, nos nascentes anos quarenta, desassossego e criação. Sua saída de Paris, em 

1939, é encenada como a ruptura radical e completa de todos os vínculos existentes com 

um passado que representava desvio e esquecimento de seu americanismo. Esta nota 

característica de sua biografia é lembrada como o cumprimento de uma tarefa a que 
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nenhum outro poderia ter respondido. Além disso, ela marca a diminuição de suas 

considerações acerca de Cuba; a mudança também se opera no âmbito da linguagem 

com a preocupação de conhecer a “América Latina” com suas paisagens e 

multiplicidade características.  

  E, dessa forma, já se encontra instalada uma dupla temática um tanto quanto 

espinhosa: primeiro, a maneira diversa com que os intelectuais da ilha enfrentaram os 

dramas e tensões da década de quarenta e o modo múltiplo como os conflitos de 

memória foram se materializando e elegendo vitoriosos e perdedores, aqueles que 

merecem ser lembrados e os que irão cair permanentemente no esquecimento, após a 

Revolução Cubana.54 Carpentier foi um daqueles que mereceu ser lembrado. Entretanto, 

outro tema mais possante se aguça em sua obra. O retorno significava deixar para trás a 

Europa que, mais uma vez, emudecia diante de uma nova guerra. Como se o barulho 

excessivo cedesse lugar à dificuldade da arte de narrar, como afirma Benjamin. A 

perplexidade, dada pela desmesura do uso da força, mais uma vez, articulava-se ao 

profundo sentimento de repulsa dos jovens pelo genérico termo cultura e tudo aquilo 

que tivesse levado àquela destruição. Talvez, por isso, a pergunta que faz no ensaio 

possa ser compreendida como possuindo validade ampla: “Qual o valor de todo o nosso 

patrimônio cultural se a experiência não mais o vincula a nós?” (BENJAMIN, 

1987:115)  

Esta dúvida latente pode ser reescrita, conforme as palavras de Alejo Carpentier, 

em outro tipo de significação: Que passado interessa ao espírito novo? Esta dúvida 

floresceu, ao longo dos anos trinta, em seus escritos, principalmente, no artigo 

“América ante la joven literatura europea”. Da dúvida, adveio o impulso pela busca por 

respostas e mergulho nas incertezas enredadas em toda procura. A primeira indagação, 

tradição; a segunda; passado. Todas elas faces do que pode ser aqui trabalhado como 

um mesmo problema: como dar legitimidade ao moderno. A resposta, na obra de 

Carpentier, remete ao valor do antigo em seus escritos. Ao modo como o humano 

permanece se debatendo em movimentos que representam mudanças, mas que, no fim, 
                                                           
54 Ocorre, dessa maneira, o imbricar entre a história intelectual cubana dos anos 60 do século XX e dos 
decênios prévios ao regime guiado por Fidel Castro e a necessidade de ressignificar o panorama cultural e 
político destes anos imediatamente anteriores à derrocada de Fulgencio Batista. Trata-se de uma 
temporalidade específica: os anos que começam com a Constituição de 1940 e o primeiro governo de 
Batista (1940-1944) e que culminam com a adoção do sistema socialista e a destruição da ordem 
republicana, em 1961. Carpentier se insere dentro de uma série de ensaios propostos por ROJAS, Rafael. 
Tumbas sin sosiego. Revolución, disidencia y exílio del intelectual cubano. Barcelona: Ed. Anagrama, 
2006.  
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reiteram uma experiência de permanência – da necessidade da força humana 

permanecer investindo no cumprimento de sua tarefa. 

 Para isto, este trecho da tese valoriza a leitura de alguns de seus romances 

produzidos entre as décadas de quarenta e cinquenta, assim como de alguns artigos 

desse período; entretanto, esta possibilidade não ocorreu aqui de modo exaustivo pela 

escolha de um romance ou outro, mas da organização da leitura a partir de temas 

escolhidos de sua obra. Tal procedimento de leitura interna é justificável na medida em 

que o trecho selecionado fornece elementos para indagações que centralizem questões 

para a história, como a experiência do tempo que, associada ao lugar dos antigos, passa 

a enfatizar o valor do passado.55 A beleza deste percurso se atualiza em inquéritos que 

valorizam uma antiga pergunta: O que é o homem? Em seus textos, ela aparece 

deflagrada através da intimidade com o mundo antigo, com a predileção por Epicteto, 

Homero, Virgilio, sendo que suas citações não eram simples recursos de erudição, mas 

possuíam uma clara significação em sua obra. A obra homérica é o arché de onde parte 

e se recria a relação do homem com o mundo. Neste capítulo, estas linhas seguirão este 

percurso. Porém, não foi possível furtar-me de mapear, mesmo que de modo rápido, um 

panorama da cultura cubana e dos principais embates políticos ocorridos nas décadas de 

quarenta e cinqüenta, pois a comunidade de discurso em que se inseriu foi distintiva 

para seus escritos e o modo como optou por reelaborar sua escrita de si.  

 

    4.1– Uma Havana: retorno e deslumbramento.  

A Revolução triunfante levada a cabo pelos barbudos de Sierra Maestra, em 

1959, deixou legado não somente no plano da política e da economia, mas também no 

plano da cultura. Uma de suas principais consequências foi a construção de memória 

que tendeu a desvalorizar, de modo significativo, o clima de efervescência cultural que 

vivia Cuba em fins da década de 1950. Ocorre, entretanto, que aquilo que é denominado 

como Renascimento Cultural Cubano é fruto de um movimento de efervescência 

cultural e diálogo que precedeu os rumos do movimento armado e permeou com 

metamorfoses e tensões os anos iniciais da Revolução Cubana. Surgiram grupos e 

                                                           
55 Neste caso, esta leitura se diferencia de outras sobre a obra de Carpentier que enfatizam o lugar do 
vínculo com a antropologia para o entendimento de sua obra como, por exemplo, GONZÁLEZ 
ECHEVARRIA, Roberto. Mito y Archivo. Una teoria de la narrativa latino-americana. México, D.F.: 
Fondo de Cultura Económica, 1998. 
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sociedades em que intelectuais trocavam ideias e debatiam os rumos da ilha, em meados 

do século XX, como a Sociedad Cultural Nuestro Tiempo, (FAVATTO JÚNIOR, 2012) 

e jornais e periódicos que serviam para disseminar as reflexões dos grupos intelectuais.  

Somados a eles, existiu uma grande leva de intelectuais e artistas que, diante do 

eclodir iminente de uma nova guerra, optou por retornar para a América Latina, como 

Wilfredo Lam. E esta agitação de idéias e de debates que vão se materializando no 

plano da cultura associa-se às alterações significativas que passam a ocorrer na 

sociedade cubana, a partir da década de 1930. A mais sensível, dentre as muitas 

modificações, esteve ligada à possibilidade de romper com o passado e institucionalizar 

ganhos políticos para ilha, no período pós-Machado. As aspirações caíram sobre a busca 

pela escrita de uma nova constituição que pusesse fim à estigmatizada carta 

constitucional de 1901. 56 Já no plano econômico, Cuba experimentava alguns dilemas 

vividos por outras nações em período de guerra: o aumento da produção e do preço do 

açúcar, devido ao panorama sombrio gerado pela Segunda Guerra, veio associado à 

diminuição do fluxo de turismo, o que gerou um desarranjo na economia local.  

  As vacilações no plano econômico demonstravam a perda de oportunidades 

possíveis à ilha, ao que se somou a ampliação do grau de cinismo político gerado pelo 

não cumprimento de expectativas que estavam impressas na constituição de 1940. Os 

dois governos posteriores a Batista, de Grau San Martín e de Carlos Prío Sacarras, 

foram incapazes de alcançar as expectativas deixadas pela sociedade civil cubana. Os 

políticos passaram a submeter-se à ampliação do grau de violência e corrupção que se 

vivenciava na ilha. Violência e terror tornaram-se extensões das querelas existentes 

entre os partidos políticos e, consequentemente, devido a sua presença constante em 

jornais e revistas, uma nova palavra entrou no léxico político cubano: 

gangsterismo.(ENGLISH, 2011) Nada havia mudado para alterar o ciclo de corrupção, 

instabilidade financeira, violência política e confusão. Em um país em que o exército já 

havia controlado tudo, o clima de paranóia e brutalidade eram referências comuns 

quando se tratava de assuntos ligados às gangues do país. Este clima de inquietude foi 

um norteador para a ambiência política e econômica vivida pela sociedade cubana 

                                                           
56  O resultado das críticas foi a promulgação, em 1940, de uma constituição que incorporava valores 
liberais como referendo, sufrágio universal e eleições livres com o intuito de preservar liberdades civis e 
políticas. Ela agrupava em si muitas das reivindicações políticas que haviam ganhado força durante a 
década de 1930 e que deveriam garantir a legitimidade e o consenso político pelos próximos anos. 
AGUILAR, Luis E. “Cuba 1930-1959”. In: BETHELL, Leslie. Cuba: A short history. Cambridge 
University Press, 1993, p. 21-57.  
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durante os dois governos democráticos de Ramón Grau San Martin e seu sucessor, 

Carlos Prío Socarrás. O clima de instabilidade política e embates desenfreados entre os 

grupos de gangues no país acalmaram-se a partir do golpe que colocou Batista 

novamente no poder, em 1952. Um acordo tácito, levado a cabo pela cúpula da 

presidência e a máfia, fez com que Cuba se tornasse a “Pérola das Antilhas” e fosse 

reconhecida como o porto lucrativo dos negócios de grupos norte-americanos que 

criaram em Havana um ambiente multifacetado em que conviviam o sexo, o jogo e os 

grandes empreendimentos dos hotéis-cassinos.    

É este clima de efervescência que abriga o retorno de Alejo Carpentier a 

Havana. A partir de 1939, a ruptura radical com o grupo surrealista e com as atividades 

remuneradas que exercia em França serviu de estímulo para a maior liberdade que 

encontraria em Havana. Inclusive, um dos mais famosos críticos literários de sua obra, 

González Echevarria, reconhece que, neste período, sua identidade está em jogo.57 O 

encaminhamento, dessa maneira, permite que seja feita uma análise que coloca em 

centralidade o conceito de autobiografia para a leitura da obra de Carpentier. A partir de 

1939 se inicia um longo processo de sedimentação de seu nome como escritor e a 

seleção de novos referenciais que enfatizam suas próprias experiências como transeunte 

da América. Uma peregrinação que lhe permite iniciar um processo de criação de um 

destino para a imortalização de sua obra. Um percurso que não foi somente seu, 

entretanto. 

O horizonte sombrio que se anunciava com a Segunda Guerra mundial sugeriu a 

muitos intelectuais latino-americanos o retorno como impulso para a obra. Aimé 

Césaire e Wilfredo Lam, por exemplo, poderiam ser destacados, em seu retorno, pela 

proposta específica de reelaboração de suas obras, influenciadas por seu período francês 

e sugeriram novos encaminhamentos para a cultura em que, novamente, estavam 

inseridos. No que tange especificamente a Cuba, o retorno dos intelectuais ligava-se a 

propostas de desenvolvimento de uma nova cultura cubana que girava, de um modo 

geral, entre duas órbitas principais: a nucleada pelo grupo Orígenes, liderado por José 

Lezama Lima58, e aquela que dialogava com intelectuais que retornavam da Europa, 

                                                           
57 “In spite of ¡Ecue-Yamba-O!, or perhaps because its failure, it is doubtful that Carpentier considered 
himself a writer in 1939.” GONZÁLEZ ECHEVARRÍA, Roberto. Alejo Carpentier: The pilgrim at 
home. UK: Cornell University Press, 1977, p. 37. 
58 Cabe considerar que a postura intelectual de Lezama Lima esteve voltada, especialmente neste período 
em que colaborou com Orígenes, para o distanciamento das vanguardas artísticas europeias. A ausência 
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assustados com a iminência de uma guerra fratricida que se anunciava. Dentre estes 

últimos, Alejo Carpentier e Wilfredo Lam destacavam-se como os mais notórios 

defensores de uma cultura em busca de encontrar seu próprio rumo, sem fechar-se aos 

apelos e influências universais. O desenvolvimento de uma estética latino-americana 

somente encontraria sua plenitude em diálogo com tendências universalistas, cujas 

influências poderiam ser advindas de movimentos vanguardistas europeus, como o 

surrealismo, com que ambos tiveram contato.  

Após viver um longo período em Espanha e depois em Paris, sendo aluno de 

Pablo Picasso, Wilfredo Lam retorna a Havana com vistas a compor uma arte singular 

que pudesse ser um amálgama de uma bagagem europeia em contato com as cores e 

atmosfera cubanas. Assim como Carpentier, sua busca era pela renovação do ambiente 

cultural de Havana a partir da sugestão de uma estética fundada na confecção de 

imagens que, por exemplo, misturassem animais e humanos gerando seres zoomórficos; 

como eram muitas vezes algumas passagens de Carpentier, como o conceito de 

maravilloso. Uma valorização imagética, por excelência, fruto da herança surrealista, 

como bem aponta Benjamin, que não diminuía sua valorização da política, mas que 

destaca a importância da metáfora e da imagem para a política, ao mesmo tempo em que 

a vincula ao espaço do corpo. (BENJAMIN, 1987) A semelhança na trajetória 

intelectual, além disso, pode ser considerada um ponto de tangência entre Carpentier e 

Lam: anos em França antes da guerra, retorno à América Latina durante a guerra, novo 

retorno a Europa, no fim da vida. A trajetória já suscita a dedução: o caráter marginal de 

seus pertencimentos os associa ao cosmopolitismo de suas produções.  

La junga e La silla, dentre outros, foram produzidos neste momento de suas 

trajetórias, como produção veiculada a este cosmopolitismo que fazia com que Lam e o 

próprio Carpentier não estivessem plenamente inseridos em grupos como Orígenes. 

(BIRKENMAIER, 2006) As telas são justamente a expressão da metamorfose entre 

espaço e pintura, feita em tempos caóticos, como os do período entreguerras. Uma 

síntese e permanência ante ao caos de tudo que se apresentava como possível de ser 

produzido nestes anos de tanta tensão e confusão, nos quais a América Latina surgia 

como alternativa aos tumultos e à perda de referências para a tradição ocidental. Estas 

pinturas, assim como os escritos de El reino de este mundo e Los Pasos Perdidos, por 

                                                                                                                                                                          
do conceito de vanguarda foi um de seus principais indicativos. ROBYN, Ingrid. Rostros del reverso. 
José Lezama Lima en la encrucijada vanguardista. University of Texas, 2012.  
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exemplo, devem ser entendidos dentro deste quadro de questionamentos da tradição e 

busca por alternativas a ela; o que representa, em síntese, um modo que o moderno usa 

para se legitimar. Assim como Lam, o desejo de Carpentier por conceber a cultura 

cubana como única, sem perder sua inserção na multiplicidade cultural do Ocidente, 

tornou-o periférico aos variáveis grupos que existiam em Cuba, em inícios dos anos 

quarenta.  

Em meio à extensa quantidade de escritos de Alejo Carpentier alguns 

permaneceram por muito tempo esquecidos. Dentre estes, um dos mais sintomáticos é 

um curto texto escrito pelo autor no momento de seu retorno para a América Latina, 

ainda no ano de 1939, em que seu estado de espírito está vulnerável: “La Habana vista 

por un turista cubano”. Este texto parece um abrir de portas para tudo aquilo que seria 

posteriormente transformado em escritos; uma visão de si, uma visão da América, um 

modo de inquirir a sua subjetividade ante o antigo, porém agora revisto. O rosto de 

escritor que retorna a Havana após onze anos de ausência a perguntar-se, mais uma vez, 

qual seria o seu lugar ante todo espaço comum visto com novos olhos.  

Ante anos de distância “[...] se sitúa ante las cosas proprias [...] con ojos novos y 

espíritu virgen de prejuicios.” (CARPENTIER, 1939) Esse recém-chegado, que, no 

verão de 1939, não se cansava de percorrer e esquadrinhar as tortuosas ruelas de “La 

Habana Vieja” experimentava, a sua maneira, a sensação de que era outro. Anos atrás, o 

hábito, a rotina, lhe haviam “cubierto las cosas de La Habana con una pátina tan espesa 

que todo descubrimiento, toda revelación se hacía imposible.” (CARPENTIER, 1939) 

Agora, a cidade lhe mostrava uma amplitude de belezas, que, naquele instante, “no 

había visto o no había sabido ver”. Talvez resultasse mais díspare aos seus olhos, pois 

estava, então, ante o espetáculo de barbárie prestes a se iniciar na Europa – os discursos 

pela raça eleita indicavam, de modo atroz, que os argumentos de Spengler acerca da 

decadência do Ocidente poderiam se materializar. A sensação de deixar para trás um 

ruinoso instante materializa projetos, rascunha novos desenhos e desejos para o futuro; 

lapida um novo olhar capaz de lidar de modo valoroso com as memórias do passado. La 

Habana, em contraste com o território europeu, era agora o novo mundo, em que o 

tempo e a História tinham ritmos e significados próprios.  

 A nova maneira de olhar situa o autor como um deslocado ante uma cidade que 

já não é mais a sua, um espaço que agora possui vida própria e que já esqueceu o filho 
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pródigo. O volver implica um instante de desencontro de si ante um espaço que se 

apresenta enquanto novo por não ser mais, simplesmente, o portador de um passado 

esperado e, dada esta nova dimensão, demanda a relação comparativa “... Además, los 

azares de andares por otras tierras suelen traer a la mente más de un punto de 

comparación y referencia.” (CARPENTIER, 1939) Um lugar, entretanto, que por ser 

diferente e antigo não anseia, a princípio, pela renovação do futuro, nem mesmo pela 

modernização que outras cidades da América Latina estavam sofrendo. De modo 

particular, a percepção de Havana como uma cidade de feição antiga, a incrusta em uma 

tônica que será mais notória após seu retorno para lá: a inserção no remoto. Ao analisar 

Havana, ainda no mesmo texto, a herança do surrealismo ainda está latente, porém se 

coaduna com elementos novos 

 

Me maravillo [dice entonces de la ciudad] ante su multiplicidad, ante la 
diversidad de la gente que la puebla, ante su pintorequismo de buena ley. Y 
por asociación de imágenes, me divierto en hallar analogías auténticas con 
rincones de Europa que habían retenido mi atención. Porque si bien La 
Habana tiene una fisionomía, un color, una atmósfera inconfundibles, nos 
ofrece a veces, al doblar una esquina al asomarmos a una bocacalle, 
desconcertantes evocaciones de poblaciones remotas ... Porque confieso que 
esta vez La Habana me ha revelado cosas que yo no había visto o no había 
sabido ver hace once años... (CARPENTIER, 1939) 

 

A associação de imagens, herança da época de maior contato com o grupo do 

surrealismo, dialoga com uma perspectiva de entendimento do mundo em que analogia 

cria imagens autênticas, já não mais associadas ao artificialismo dos anos europeus. 

Entretanto, o que mais interessa é o desejo de conhecer e fazer interseções, somente 

possíveis por uma tônica sensível, a possibilidade de que o passado e presente de 

Havana evoquem aquilo que é remoto. O olhar do aprendizado é deslocado para o 

conhecer daquilo que é específico em meio ao transitório, algo arraigado em confins 

primevos e que desperta o ancestral. Muito mais do que uma ênfase de um artigo solto 

de seu retorno a Havana, a sua atividade radiofônica irá mesclar o contato com a cultura 

de massas e o conhecimento da América, como se fosse um turista de si mesmo, um 

conhecido estranho, como seu artigo destacou. Um pequeno e curto fio de continuidade 

se estabelece daqui por diante, pode-se dizer: aquilo que dialoga com o primevo é uma 

sensibilidade que estará em seus escritos e mescla-se, de modo sugestivo, com seus 

artigos acerca da necessidade do diálogo intenso com a cultura de massas, 

principalmente a radiofônica, dos anos de Cuba, na década de quarenta.  
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O artigo El sonido y la realidad, escrito em 1955, é uma boa verificação para o 

que estas linhas sustentam. Ao criticar as fáceis afirmações de que a época 

contemporânea é a época da imagem, Carpentier dialoga ainda com as propostas 

surrelitas ao conceber que estamos imersos em sons que burilam nossos dias. A 

dissociação entre som e imagem é para surdos (ou pouco perceptíveis). O cotidiano está 

mergulhado na perpétua presença do som. Cada objeto possui seu som em potência; 

ativado pela percepção de um ouvinte atento. Não somente o teatro para ciegos, o 

rádio, alimenta as ações humanas; tudo é sugestivo para a imaginação, por meio do som, 

mesmo que advindo de objetos cotidiano. (CARPENTIER, 1955) 

Carpentier optou por permanecer em Havana até 1945, quando decidiu viver em 

Caracas. Este período foi interrompido por apenas duas viagens, uma ao Haiti, em 1943, 

e outra ao México, em 1944, nas quais iniciava um trabalho de observação pelo 

território latino-americano que seria cenário e personagem de muitos de seus romances, 

da década de 1940 em diante. Não obstante, neste período, a sua inserção profissional 

apresenta traços de continuidade frente ao seu chamado “período francês” do que sua 

narrativa (auto)biográfica fez questão de assumir. As reiteradas afirmações acerca da 

necessidade de cumprir a sua tarefa de conhecimento da América, de dar nomes ao que 

deveria ser conhecido, esse dar a ver da natureza e cultura latino-americanas eram parte 

de um modo de dar sentido à sua existência, feito a posteriori. Um modo de possibilitar 

que houvesse a imediata associação entre indivíduo e nação, e que seu nome passasse a 

ser compreendido enquanto um exemplo de intelectual capaz de amalgamar valores 

sociais e nacionais.  

 

    4.2 – Um nome lapidado por sons 

Os vínculos com a estadia na França - vistos de agora em diante pela narrativa 

(auto)biográfica de Alejo Carpentier como um passado a ser definitivamente deixado 

para trás – não foram cortados de forma tão incisiva. A permanência dos contatos com a 

propagação radiofônica demonstra que os anos quarenta não seriam simplesmente anos 

de ruptura, mas da ambivalência permanente entre continuidade e mudança por meio de 

suas buscas por novas formas de desenvolver a “arte nueva”, o rádio. Para traçar o 

percurso de sua relação estreita com a arte radiofônica, uma das primeiras ênfases deve 

ser dada ao contato inicial estabelecido entre Carpentier e os meios de difusão de massa 
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em Cuba. A leitura dos artigos escritos que tinham como principal elemento a 

abordagem do seu nome e o estado de desenvolvimento do rádio em Cuba sugerem que 

a relação de Carpentier com o desenvolvimento radial foi seminal. Sua busca constante 

por novos sons e a fé permanente no poder da audição e escuta enquanto forma de 

desenvolvimento de novas experimentações mentais, herança de sua inserção no grupo 

surrealista, propiciaram outro viés de apreensão do que já era feito comumente em 

Cuba.  

Não há dúvida de que, neste momento, a associação constituída imediatamente 

ao nome Carpentier o vincula à dimensão de especialista e crítico de um meio de 

difusão que na Europa havia alcançado refino técnico. Por isso, o primeiro artigo 

escrito, em terras cubanas, após o seu retorno da Europa, foi “Reflexiones sobre la radio 

en Cuba” (CARPENTIER, 1939). O artigo se inicia com a tentativa de resposta, dada 

por Carpentier, à pergunta feita pela atualidade ou não da radiofonia em Havana. Após 

qualificar a existência de “problemas de orden técnico y de orden artístico” que 

caracterizam o momento da rádio em Havana, a compara com o desenvolvimento da 

rádio em outros locais do mundo como os Estados Unidos e a Inglaterra. Entretanto, a 

ênfase argumentativa desloca-se para o instante em que propõe uma comparação entre o 

momento de difusão da radiofonia em Cuba e em França. “La radio cubana se encontra 

hoy exactamente en la situación em que se hallaba en París en el año de 1929, cuando 

los azares de la existencia me pusieron por primera vez en contato con sus debilidades y 

grandezas” E isto ocorre, segundo suas palavras, tanto no que se refere ao seu aspecto 

artístico quanto em sua referência técnica. 

O descompasso entre os dois tipos de rádio, o francês e o cubano, não é visto de 

modo depreciativo pelo autor, porém serve para ressignificar o lugar do comedimento e 

da pouca ousadia cubana. O que mais lhe chama atenção, entretanto, é o ceticismo 

existente entre muitos críticos e produtores do meio radiofônico. Enquanto estes 

concebiam a Europa como o público cosmopolita e, consequentemente, mais aberto a 

inovações nas produções, Carpentier intuía que a radiofonia era uma arte nueva, que 

suscita semelhanças e particularidades que a ligava em todos os lugares do mundo. 

En todos os países del mundo, la radio se ha tenido desenrollar en un médio 
análogo. Y esto, por una sencilla razón: la radio no se ha hecho para agrado 
de los estetas. Vive en función del número de aparatos receptores que hay en 
una ciudad o una nación. Es arte colectivo, dirigido a las masas. No lo 
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favorecen las minorias, sino las mayorías. Y por ello siempre tiene que ser 
funcionalmente concebido. (CARPENTIER, 1939) 
 

A relação entre o rádio e a cultura de massas é explícita. A produção radiofônica 

deixa de ser um produto destinado aos mais aptos e mais qualificados e encontra seu 

verdadeiro destino em produções que relativizem o critério daquilo que é bom. Para 

Carpentier, “Si es realmente bueno, es porque há sido concebido en función del oyente.” 

Há um vínculo de continuidade entre estas reflexões e as propostas levadas a cabo, após 

o fim de seu contato mais próximo com o grupo surrealista, em 1933, e sua ampliação 

de vínculos com Robert Desnos e Paul Deharme nas rádios francesas. Além de toda a 

relação técnica, que mostra traços de continuidade, há o vínculo proposto entre a 

produção e a maioria ouvinte.  

Sobre os vínculos e a transformação da sensibilidade ocorrida por Carpentier, 

cabe enfatizar uma entrevista dada ao repórter Dón Galaor, em 1941, em que rememora 

o seu período francês e busca encontrar, em seu próprio passado, um momento de 

viragem. “En el año de 1932, yo nunca habia escuchado a derechas una emisión 

radiofônica. Padecia del prejuicio que entonces tenían los intelectuales en lo que se 

refiere a esta manifiestación, tan interesante, de la sensibilidad contemporânea.”59 Esta 

espécie de balanço da vida e de sua inserção intelectual, para além de proporem uma 

orientação para avaliar seus múltiplos trabalhos, na verdade, possibilitam entender o 

vínculo estreito e conceitual que seu trabalho passa a assumir. De modo enfático, 

valorizar o trabalho com a cultura de massas, agora, passou a ser a prioridade notória de 

Carpentier, um modo de entender sua identidade vinculada muito mais do que 

simplesmente à possibilidade de que exista, através do rádio, difusão de suas 

mensagens. Além disso, a ênfase recai sobre a busca pela elaboração do que chamava 

no momento de arte nueva. 

Os discursos de Carpentier, após seu retorno de Paris, e sua disposição de 

espírito, imediatamente ao entrar em contato com a rádio cubana, podem ser 

investigados através de uma entrevista, realizada logo após a sua chegada, e publicada 

três meses depois do início de seu reencontro com Havana. Essa entrevista é rara e, pelo 

menos até agora, não presente em suas Obras Completas, o que demonstra uma 

determinada maneira de compreender seu percurso intelectual e os modos como foi 

forjada uma determinada memória acerca de seu nome. Após situar que a entrevista se 

                                                           
59 Entrevista concedida por Alejo Carpentier a Germinal Barral (Don Galaor). Ella, ellos y el micrófono. 
La Habana, Imprenta Ninón, Setembro de 1943, p. 139. 
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daria com Carpentier e que este vinha acompanhado de Alberto Hernandéz Catá e 

Rafael Suárez Solís, editor de rádio e escritor, respectivamente, Alejo é apresentado 

como cronista, antes de tudo, e, posteriormente, musicógrafo e escritor. Destaca-se o 

fato de que seu trabalho nas rádios francesas tenha sido tão desconhecido e de que tenha 

tido atividades tão múltiplas. A princípio, chama-se a atenção para o fato de que havia 

sido diretor de diversos programas, principalmente aqueles do “Post Parisién”, e que 

esteve por quatro anos à frente dos estúdios Foniric, fundado por Paul Deharme, 

conhecido como o criador do “Teatro Radiofônico”. Tornou-se popular, além disso, 

como o responsável pela sonorização de filmes e mais de mil obras radiofônicas, 

inclusive propondo uma de suas realizações mais originais, um filme sem imagens, 

Saludo al mundo, de Walt Whitman.60 

Logo após sua chegada a Cuba, Carpentier passou a trabalhar rotineiramente 

vinculado às mais diferentes emissoras de rádio, o que fez com que seu nome, a partir 

daí, passasse a ser reconhecido. Seus programas faziam sucesso considerável e eram 

marcados pela variedade de propostas temáticas. A ampla audiência de seus programas 

Dramas de la guerra, Grandes figuras de la historia, 30 minutos alrededor y vidas 

extraordinárias fez com que os periodistas buscassem-no para diversas entrevistas. Em 

uma de suas principais, respondidas ao periódico Hits Musicales de Havana, em outubro 

de 1942, Carpentier falou sobre os dez anos que se passaram de seu contato inicial com 

a rádio e quais os principais fundamentos que sustentavam sua elaboração de programas 

radiofônicos. Perguntado sobre o que achava da rádio como veículo de idéias, 

Carpentier respondeu: 

 

Formidable. El radio sube el nível cultural del individuo, le despierta 
apetencias intelectuales, lo refina, y entonces este a su vez refina y eleva el 
nível cultural del radio, se opera uma reacción a la inversa y reversa que trae 
un progreso y mejoramiento mutuo constante, mientras mejores espetáculos 
radiales de escucha, mejores espectáculos radiales exige.61  
 

Outra pergunta dispara as afirmações sobre a efetivação do uso do rádio, pois 

representa quais seriam os específicos elementos que o qualificavam enquanto um meio 

produtor de reflexões novas e particulares acerca da arte e da cultura. Os elementos 

principais que julgava basearem a atividade radiofônica de valor alicerçavam-se em 

                                                           
60 Entrevista realizada com Carpentier nos estúdios da CMZ e publicada em Carteles, La Habana, em 17 
de dezembro de 1939.  
61 Ibidem.  
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uma junção de um bom livreto e direção, associados à qualidade existente nos efeitos 

sonoros e fundos musicais, principalmente levando-se em conta o expurgo de todo 

amadorismo que pudesse estar vinculado a este tipo de atividade.  

Suas reflexões estão vinculadas ao que se pode compreender como uma 

particularidade da cultura cubana, em geral, e que se torna mais específica entre o 

período dos anos 1939 e 1946. (LÓPEZ, 2003) Da crise e do golpe machadista, passou-

se à aparente prosperidade de uma economia pré-guerra. No alvorecer da década de 

quarenta, a penetração do rádio como veículo de difusão de massas era conhecido pela 

população que ansiava por mudanças e estava associada a possíveis ações de derrubada 

do regime. O rádio era uma trincheira; escritores e jornalistas criavam personagens 

sonoros que combatiam as pesadas máculas sociais. Estudantes, intelectuais e operários 

fizeram o mesmo, ao amplificar o poder de artifício do rádio como elemento aglutinador 

de uma nação e da possibilidade de lançar denúncias em suas ondas.  

A motivação da mudança política era um ingrediente a mais dentro de toda a 

discussão existente em Cuba acerca das possibilidades de utilização do rádio. Carpentier 

estava imerso nesta ambiência, porém suas experimentações iam muito além. 

Alimentado pelos contatos e pela ambiência francesa e motivado pelo panorama na 

recém-chegada Havana da década de 1940, o interesse de Carpentier se amplia em sua 

busca de variadas e inéditas sonoridades, principalmente pela incorporação daquilo que 

chamava de “ruídos” musicais eletrônicos, fruto de seu diálogo com a música de Edgar 

Varese. (CARPENTIER, 1929) Suas pesquisas eram devidas ao seu conhecimento do 

efeito que causavam sobre o ouvinte a música, as palavras, os sons, enfim, toda a gama 

sonora que compõe um programa transmitido através do rádio. Sua ênfase sobre a 

dramaturgia radial supõe a sua composição alicerçada em uma série de infinitas 

sonoridades capazes de suscitar no subconsciente humano determinados sentimentos 

como terror, alegria, angústia e furor. A promoção de estados de ânimo, imagens e 

sentimentos são fruto de sugestões planejadas em que a imagem se funde à imaginação 

em momentos do rádio espetáculo. A dramaturgia radial é um produto de gravação e 

montagem capaz de promover efeitos imediatos no ouvinte. Carpentier sabia que todo 

processo de dramatização segue um procedimento psicológico que não somente sugere 

imagens, mas que dialoga diretamente com o subconsciente. Quando escreveu sua 

primeira novela radiofônica, este gênero já havia sido convertido no preferido pelo 

gosto dos ouvintes em Havana. Além da narrativa e dos efeitos de produção 



168 
 

proporcionados pela audição, o que impactava diretamente o ouvinte era o senso de 

continuidade que o permitia sentir-se permanentemente ligado a estas experimentações.  

Este vínculo pouco conhecido de Carpentier com um dos principais artefatos 

da modernidade, o rádio, teve repercussão muito intensa entre fins da década de 1930 e 

meados de 1950. Suas apreciações, entretanto, passam a ter menor ênfase desde o 

momento em que se estreitam seus laços com o universo da escrita. Compreende-se, 

dessa forma, a importância de um artigo como “El ocaso de la rádio”, em que 

Carpentier muda sensivelmente o modo como analisa seus vínculos de pertencimento a 

esta prática. A experiência dos quase quinze anos na América sugere um autor 

decepcionado e pouco deslumbrado com as referências que o circundam. 

(CARPENTIER, 1950) A finalidade comercial excessiva desmantelava o desejo de 

ousadia enfatizada em experimentações que buscavam proporcionar experiências 

sensórias variadas aos seus ouvintes. Essa demonstração de perda de atração e desejo 

por suas próprias funções com o rádio representaram, na verdade, para o próprio 

Carpentier, um aumento na sedução para o desenvolvimento de seus romances e 

escritos. Um reinvestimento em possibilidades que lentamente vão se divorciando dos 

vínculos com os artefatos da modernidade. Todo este investimento no rádio, lentamente, 

vai dando margem ao afastamento do autor do contato com a cultura de massas e vai aos 

poucos rescunhando um feitio como escritor. Ao mesmo tempo, passa a se inserir em 

um debate sobre quais seriam as múltiplas formas de entendimento da América Latina. 

O investimento pessoal em romances, a busca por lapidar um conceito genérico que 

pudesse servir para o entendimento da América Latina, como consegue através do real 

maravilloso, são os momentos mais conhecidos deste instante de sua trajetória 

intelectual. Porém, alguns outros menos abordados podem ser destacados, 

especialmente aqueles que o vinculam ao valor dado ao antigo em sua obra e o contraste 

entre os mitos de Adão e Sísifo.  

 

     4.3 – Um moderno antigo: o maravilhoso e a tarefa humana.  

A indagação acerca da tradição surge, de modo concorrente, a um novo 

empenho cada vez mais aguçado nos escritos de Carpentier: seu interesse pelo mundo 

antigo. A admiração repousa no interesse pela Grécia e por toda a tradição cultural que, 

de alguma maneira, se remetia a este lugar de fundação. Sem que fossem vistos de 

modo autônomo, uma e outra percepção, por sua vez, motivavam a forma como pensava 
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a modernidade. Ao mesmo tempo, expunham os paradoxos de uma ausência: aqueles 

que o vinculam ao lugar da América como território promissor para o futuro do legado 

ocidental. A Grécia, em sua obra, é miticamente concebida como o lugar da plenitude, o 

tempo em que os deuses, mantendo-se próximos às querelas humanas, servem aos 

homens de espelho e companhia. O mundo moderno, em contraposição, apresenta uma 

experiência diametralmente oposta: é o mundo da ausência. O que vale dizer que a sua 

mobilização e, muitas das vezes, emulação de toda uma tradição cultural somente 

encontra seu sentido em uma época marcada pela falta e por sua imediata busca: a época 

contemporânea.  

A criação de correlações com o mundo antigo explicitava uma relação com a 

filosofia da história por ele praticada: ela sugere a visão de um percurso no qual 

elementos deste mundo grego teriam conhecido a perda e a falta, o que gerou, 

consequentemente, a possibilidade de novamente se reunirem. O presente, por isso, não 

significa avanço ou progresso; antes, um vínculo de unidade em que as ações humanas 

permanecem em tensão, inconstância e busca pelo conhecimento de sua própria 

condição.  As referências ao mundo greco-latino, que dialogam com o tema da tradição, 

estão presentes no romance El reino de este mundo e em permanente contato com o 

conceito de “real maravilloso”.  

Inicialmente escrito como uma forma de apreensão da cultura latino-americana, 

aos poucos foi se consolidando, principalmente a partir dos anos sessenta do século 

passado, como uma teoria capaz de explicar a particularidade da América Latina. 

Apesar de escrito em 1948, originalmente como um pequeno ensaio para o jornal El 

Nacional, de Caracas, logo se tornaria o prólogo de seu romance El reino de este 

mundo. Ele se insere em uma argumentação na qual se encontra bem delimitada a 

importância de conhecer a especificidade de sua cultura associada ao contraste, pelo 

menos a princípio, postulado entre a América e a Europa.  

Y es que, por la virgindad del paisaje, por la formación, por la ontologia, por 
la presencia fáustica del indio y del negro, por la Revelación que constituyó 
su descubrimiento, por los fecundos mestizajes que propició, América está 
muito lejo de haber esgotado su caudal de mitologias. (CARPENTIER, 
1948)  

 
A diferença não havia sido exigida somente na natureza e na mestiçagem de suas 

culturas. Ela também repousa no que de epifânico guarda a aparição do Novo Mundo na 
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história ocidental, aquilo que iria lhe conferir a sensação de maravilha e sua respectiva 

associação ao mito enquanto forma de expressão da singularidade latino-americana. 

Conforme o trecho mais conhecido explicita, há uma diferença a ser considerada ante a 

Europa e ao surrealismo francês.  

Lo maravilloso, obtenido con trucos de prestidigitación, reuniéndose objetos 
que para nada suelen encontrarse: la vieja y embustera historia del encuentro 
fortuito del paraguas y de la máquina de coser sobre una mesa de disección, 
generador de las cucharas de armiño, los caracoles en el taxi pluvioso, la 
cabeza de león en la pelvis de una viuda, de las exposiciones surrealistas. O, 
todavía, lo maravilloso literário... Pero, a fuerza de querer suscitar lo 
maravilloso a todo trance, los taumaturgos se hacen burocratas. 
(CARPENTIER, 1948) 

 
A crítica aqui é direta ao grupo surrealista e aqueles que tentaram evocar o 

maravilloso de forma voluntariosa. A desqualificação da estética do surrealismo para 

invocar o maravilhoso surge a partir de uma noção que tende a qualificá-los como 

“tristes” e de pobreza imaginativa. A argumentação é construída para a inautenticidade 

das formas de expressão do surrealismo e a tônica, cada vez mais latente, do desejo do 

autor de encontrar nas referências da América uma distinção no concerto das nações. 

Por mais que o prólogo tenha enfatizado a dimensão do contraste frente aos 

surrealistas e a fortuna crítica tenha considerado esta diferença como a principal forma 

de entender o referido prólogo, há vínculos a serem ampliados com o movimento.62 

Interessante apontar que, apesar do trecho desenvolver um discurso em que as 

referências basilares são as tensões entre os conceitos de autêntico e inautêntico, o 

campo semântico de todo o texto que apresenta El reino de este mundo possui como 

tônica conceitos de alcunha religiosa que se aproximam às indagações suscitadas pelos 

surrealistas. A ênfase recai sobre a necessidade de despertar uma “mística” que possua 

validade no entendimento de uma América em que somente um movimento abrupto de 

entrega plena, de corpo e alma, poderia fazê-los entender uma “crença”. Os lugares que 

Carpentier, em seu trânsito intelectual, visitou para desenvolver seu projeto, como o 

Haiti, por diversificadas vezes, possuem uma “ontologia” que lhes permite vislumbrar 

um local em que encontre evocación.  

                                                           
62 A autora Ingrid Robyn considera que, assim como Alejo Carpentier, Lezama Lima vivenciou o mesmo 
processo de recusa e incorporação do surrealismo. Esta vanguarda foi determinante para a construção do 
“sistema poético do mundo” de Lezama, o que poderia ser notado por meio do conceito de “surrealismo 
clássico” e da valorização da imagem em sua poética. Ver: ROBYN, Ingrid. Rostros del reverso. José 
Lezama Lima en la encrucijada vanguardista. University of Texas, 2012.   
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O conceito de real maravilloso sugere que o trabalho do escritor seria 

transformá-la em uma experiência transmissível, dando forma e expressão a esta 

experiência, sem a demanda pela cor local. As interpretações possíveis do conceito de 

“real maravilhoso” foram bastante destacáveis e já apresentam uma fortuna crítica 

considerável. Enfatizando a distinção proposta pelo autor entre América e Europa, 

Irlemar Chiampi analisa essa destruição como essencialmente ideológica. A ênfase do 

estudo é conceitual e linguística, o que propiciou a relativização da distinção rígida 

entre América e Europa. (CHIAMPI, 1980) Em outro texto, a autora amplia a precisão 

de análise através de uma aproximação entre Alejo Carpentier e Pierre Mabille. A 

autora considera que a ênfase na fabricação surrealista, o trânsito pelo Caribe e, 

principalmente, a premissa de que o maravilhoso naturalizado pela fé popular aos fatos 

culturais da América são pontos de contato entre ambos. (CHIAMPI, 2004:159-193) 

Esta perspectiva relativiza uma determinada tônica da fortuna crítica do conceito, por 

exemplo, com Roberto González Echevarría, que o associa exclusivamente aos escritos 

de Spengler em A decadência do Ocidente.63   

A ênfase, aqui é outra. Ao realçar a presença do surrealismo, propõe-se entender 

de que modo houve um diálogo entre Carpentier com o que é contemporâneo e antigo. 

A posição ante o surrealismo é ambígua, pois as propostas de escrita do surrealismo 

ainda estão em seus textos. A técnica das colagens, o tempo como evocação e o 

vocabulário praticamente litúrgico são a fraturada continuidade surrealista em sua 

escrita. A escrita vinculada, ainda, às colagens é uma distinção de El reino de este 

mundo e questiona o distanciamento de Carpentier com o surrealismo. 

(BIRKENMAIER, 2006) A partir de Guerra del tiempo, a destacável inclusão do tempo 

como fator distintivo da obra esteve vinculada à valorização da cultura clássica, o que 

fez com que a temática do novo lugar do homem no cosmos e sua posição frente ao 

destino passasse a ser cada vez mais valorizada em seus escritos. (CARPENTIER, 

1935) El reino de este mundo, singularizado em sua fortuna crítica pelo conceito e pela 

conversão do autor em um escritor vocacionado para a América Latina, está permeado 

pela referência ao mundo antigo.  

                                                           
63 Pode-se suscitar, desta forma, que o próprio González Echevarría tenha seguido a linha de 
argumentação construída por Carpentier para dar conta de sua obra ao propor que a singularidade da 
América tenha sido sugerida como um exclusivo contraste frente ao grupo surrealista. GONZÁLEZ 
ECHEVARRÍA, Roberto. The Pilgrim at home. Ithaca-Londres: Cornell University Press, 1977.  
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O livro de 1949 possibilita um amálgama pouco comum entre a cultura muito 

específica do Haiti e a herança que carrega consigo. Apesar de pouco comentado, aquilo 

que caracteriza o espaço latino-americano, para o autor, provém de longínquos séculos  

Lo extraordinário no es bello ni hermoso por fuerza. No es bello ni feo; és 
más que nada el asombroso por lo insólito. Todo lo insólito, todo lo 
asombroso, todo lo que se sale de las normas establecidas es maravilloso. 
Gorgona, con su cabeza de culebras, es tan maravillosa como Venus 
surgiendo de las ondas. Vulcano deforme es tan maravilloso como Apolo; 
Prometeo torturado pelo abuitre; Ícaro estrellándose en el suelo; las Diosas 
de la muerte; son tan maravillosos todos como Aquiles triunfante, Hércules 
vencedor de hidras, o las Diosas del amor que en todas las religiones y 
mitologias aparecen apareadas con las Diosas de la muerte. (CHAO, 
1985:175) 

  

O insólito mais uma vez é associado ao maravilhoso, aquilo que escapa do 

previsível e ordenado fluxo das ações humanas. O maravilhoso, referendado como uma 

especificidade latino-americana, assume, na última entrevista dada em vida, o peso de 

um longínquo legado outorgado pela tradição. A relação com o conceito passa pelo 

encontro com deuses - aqueles que dão forma a um passado mitológico da tradição. O 

destaque que o nome Carpentier possui após a publicação desse romance, implicou 

assumir para o seu conceito um legado muito mais extenso do que simplesmente aquele 

restrito ao espaço latino-americano. Um ato de abertura o fez intuir que, agora, a busca 

iniciada com seu curto ensaio “América ante la joven literatura européia” poderia 

encontrar esteio. Traz para si a tarefa outorgada a seus personagens e lapida uma 

herança ainda não filiada ao espaço que visa deslumbrar. E o fio de continuidade com a 

tradição européia não se encontra vivo através de afirmativas, mas através de um 

questionamento preciso: O que é o homem?  

Sobejam em seus textos referências à cultura greco-latina ou, como o próprio 

Carpentier gostava de reafirmar, “mediterrânica”, que geraram impactos mais do que 

significativo sobre uma obra que buscava fazer com que os múltiplos elementos se 

fundissem em vista da elaboração de produtos únicos. Talvez mais do que o clássico, o 

que cabe destacar é que a cultura do renascimento também se apresenta como parte 

constitutiva tanto de suas referências conceituais quanto do campo semântico que o 

autor conseguiu erigir com destaque considerável. Elementos de texto, força da escrita e 

novas intuições sobre o homem encontram nestes períodos históricos mais do que um 

simples motivos para o enredo, mas nova perspectiva de entendimento do papel a ser 
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cumprido pelo homem no mundo. E aqui a proposta destas linhas ecoa: além de simples 

temática da escrita, seus textos tornam-se parte da constituição de um autoretrato de si 

como escritor. Todo o mundo clássico é um modo de criar um amálgama entre autor e 

obra, palavra e ação, que, conforme se sustenta nestas linhas, a obra de Carpentier 

vislumbra. Uma maneira de higienizar o estilo moderno de seus escritos e optar pela 

escrita como forma de dar sentido a sua existência e coerência ao seu percurso 

intelectual. Sugere-se que “tarea del hombre” apresentada como caminho para muitos 

dos personagens de seus textos são parte de um caminho traçado para si, muito 

adequado, como discurso político, ao percurso intelectual assumido com o governo 

revolucionário cubano, a partir de 1959. Em outras palavras, temas suscitados pela sua 

relação de admiração profunda pela antiguidade greco-latina estão em sintonia com a 

escolha do perfil intelectual que Carpentier buscava teatralizar para sua trajetória em sua 

automodelagem.  

Como afirmou em entrevista dada em seus últimos anos de vida, Carpentier 

relata a sua admiração pelo personagem principal de seu romance El reino de este 

mundo. Comenta Les lettres nouvelles de Claude Ernoult, o qual fez uma apreciação 

decisiva sobre Ti Noel; aquele que conheceu “ese momento privilegiado que permite al 

hombre alcanzar un sentido más agudo de su humanidad y de sus valores.” (CHAO, 

1985:177) O autor concorda com a afirmativa feita sobre o personagem histórico que 

trouxe para dentro da urdidura de seu romance; ou, mais íntimo que isto, conseguiu 

lapidar uma definição que transcende a pertença a Ti Noel e o conecta como um artífice 

dos tempos – capaz de articular passado, presente e futuro - em referência a uma 

tradição que enfatiza a expansão do homem 

Mi parece una observación muy atinada. Yo he dicho, a este respecto, que la 
grandeza del hombre consiste precisamente en querer mejorar lo que es; en 
imponerse tareas. En el reino de los cielos no hay grandeza que conquistar, 
puesto que allá todo es jerarquia establecida, incógnita despejada, existir sin 
término, imposibilidad de sacrifício, reposo y deleite. Por ello, agobiado de 
penas y tareas, hermoso dentro de su miséria, capaz de amar en medio a las 
plagas, el hombre sólo puede hallar su grandeza, su máxima medida en el 
reino de este mundo. [Grifo meu] (CARPENTIER, 1948:110) 
 

Mais do que uma belíssima passagem, o curto trecho evoca relações, instala 

comparações e motiva o comentário. A miséria do homem é a condição da sua beleza. 

Em meio ao reino deste mundo, aquilo que lhe resta, diante da radical assincronia com 

os deuses, é obter o refrigério momentâneo de construir para si um caminho que lhe 
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possibilite “mejorar” através da imposição de “tareas”. Falar de sua grandeza, e receber 

o referido reconhecimento por isso, somente pode ocorrer por meio de uma opção 

desconhecida dos deuses, a imposição de sacrifícios e o encontro do deleite. Nada mais 

distante da opção de princípios da década de 1920 quando a sedução do artificialismo da 

vida francesa representava a abertura para um estilo de vida moderno, fugaz e 

transitório. As opções de Carpentier, agora nesta entrevista no fim da vida, representam 

a escolha por uma vivência assentada em valores estáveis que o unem a uma tradição 

letrada universal.   

Carpentier parece sugerir uma ética que parte de uma estética. Uma espécie de 

estética da existência vocacionada ao refino de si em meio ao turbilhão do mundo. El 

oficio del hombre é uma forma de decifração de si consigo vocacionada para uma 

atuação orientada sobre o mundo. A medida de si advém do reino deste mundo. 

Carpentier investe de sentido e reveste seu vocabulário de sentido caro ao Renascimento 

e à tradição da Antiguidade: o lapidário de si ou a vida como obra de arte. A 

composição de um estilo admirável de vida, mesmo quando ela ganha a narrativa de um 

pathos da tragédia, como no caso do romance El reino de este mundo. Suas amplas 

leituras da tradição clássica e a valorização de autores do Renascimento permitem 

atrelar seus escritos ao epicurismo de autores que associam sua estadia no mundo à 

busca pela bela vita. À noção de automodelagem, como aproximação indissociável entre 

autor e obra, conforme proposta por Stephen Greenblatt em Renaissance Self-

Fashioning, vincula-se ao entendimento de que a vida pode ser estetizada. Uma forma 

de grandeza possível como um dos dísticos do Renascimento. (GREENBLATT, 1980) 

Interna e externa, a automodelagem aplica-se ao protagonista do romance como alguém 

que luta para amoldar-se ao seu destino e, ao mesmo tempo, para controlá-lo.  

Apesar de escrever tendo como matriz o passado, seu horizonte de 

possibilidades o atrelam ao presente, porém sem ainda rascunhar o futuro. Repensar o 

presente, acrescentar novos contornos ao homem que luta contra seus agouros, após a 

Segunda Guerra Mundial, é o estímulo da escrita. É a preocupação com o presente que 

se torna o ponto de contato com a Antiguidade. O presente passado é o estímulo a uma 

obra que se quer reflexão sobre o homem e a América, e não somente acerca do homem 

americano. Carpentier tenta moldar o personagem Ti Noel como molda a si mesmo. Sua 

biografia está recheada de citações que aludem à necessidade do homem de criar para si 

uma tarefa. Retoma-se, assim, princípios greco-romanos em que a ênfase dos trabalhos 



175 
 

éticos é dada a partir da relação consigo; o sujeito como objeto de dar-se a conhecer e 

suas práticas que permitem a moldagem de si mesmo. Um mundo hermético e 

grandioso dentro de cada um a ser conhecido; o oficio del hombre para aqueles que 

buscam abertura e crescimento.  

A produção de Carpentier durante as décadas de 1940 e 1950, anteriores à 

adesão ao regime fidelista, representa a ligação estreita com uma concepção valorosa da 

existência humana, alicerçada na mejora constante por meio do desenvolvimento de sua 

capacidade reflexiva e de seu crescimento. El reino de este mundo traz um amplo 

manancial de relações íntimas tecidas entre a produção do romance e a escolha pelas 

leituras de uma determinada tradição que opta tanto pela valorização da tragédia como 

expressão mais significativa da existência do homem quanto por valores que alicerçam a 

cultura renascentista, por meio dos quais Carpentier teve acesso a muitos dos autores 

greco-latinos. A aparição do mito de Sísifo em seus textos, durante estas duas décadas, 

pode ser o indicativo não somente de uma mudança de abordagem, mas da busca por 

uma nova concepção de homem. “Padece y espera y trabaja para gentes que nunca 

conocerá, y que a su vez padecerán y esperarán y trabajarán para otros que tampoco 

serán felices...” (CARPENTIER, 1948:110) O trecho resume a noção de que a 

existência humana pode ser postergada para além daquilo que pode ser intuído pela 

dedução de uma vida. A circularidade de um trabalho que jamais encontra seu fim, nem 

mesmo que seus olhos vejam o fim da sua própria geração. O tempo do homem está em 

diferença radical frente ao tempo da história, assim como em La Consagración de la 

primavera em que o reconhecimento entre o homem e seu sentido não alcançam plena 

certeza. “... el hombre ansia siempre una felicidad situada más allá de la porción que le 

es otorgada.” (CARPENTIER, 1948:110) 

O diálogo de Carpentier, neste caso, não ocorre somente com o mito clássico de 

Sísifo, legado pela tradição. Albert Camus, na década de quarenta, publicava um ensaio 

filosófico sobre o mito de Sísifo. Nele, a curta sentença de Sísifo se anuncia: o dever de 

permanecer a empurrar até o cume de uma montanha um rochedo e, sem o menor 

sentido possível, vê-lo cair novamente, em consequência do seu peso, por tempos e 

tempos. Sísifo, neste delineamento, é o herói do absurdo.64 A determinação dos deuses, 

o tormento legado que se repetirá até tempos imemoriais, encontra no texto uma 

                                                           
64 “On a compris dejà que Sisyphe est le héros absurde.” CAMUS, Albert. “Le Mythe de Sisyphe”. In: 
Essais Critiques. Paris: éditions Gallimard, 1965, p. 196.   
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possibilidade de redenção. Ela se efetiva a partir de uma nova inflexão sobre a narrativa 

mítica, em que a tomada de consciência é o fugaz indício da superioridade sobre o 

destino. “Se este mito é trágico, é porque o seu herói é consciente”. (CAMUS, 

1965:196) E esta tragicidade, cônscia do roletário dos deuses, implica que, na 

miserabilidade de sua condição, a clarividência deste instante possibilite redimir o fardo 

que antes parecia inescapável.  Há uma dose de resignação altiva frente ao que antes 

parecia ser um coser e descoser eterno. Camus consegue infundir ao mito a 

possibilidade de contemplar sua própria superação através da fidelidade ao desígnio. 

“Cada grão dessa pedra cada estilhaço mineral dessa montanha cheia de noite, forma 

por si só um mundo.” (CAMUS, 1965:198) Por isso, a sabedoria antiga alimenta o 

heroísmo moderno, o que dá a esta forma de vida sua redenção. 

O mito de Sísifo é presença constante nos escritos de Carpentier da década de 

quarenta e cinquenta. O autor de El recurso del Método se identifica com a 

interpretação que infunde altivez ao mito em sua forma de compreender o mundo 

moderno. A tarefa humana se aproxima da tarefa do conhecimento de Sísifo. Sua busca 

por conhecer une trabalho e força, mesmo que o fim conhecido seja apenas um 

recomeço que necessita da altivez para que conceba sua existência como uma 

permanente nova jornada. 

O tema do desejo pleno de conhecer e a relação estabelecida com o enredo 

baseado em uma revolta no Haiti fazem com que a abertura para o antigo, em sua obra, 

seja mais do que o motivo de uma ampliação temática, mas uma modificação de sua 

escrita que utiliza a técnica da leitura e da colagem. Seria mais incisivo em El reino de 

este mundo, a partir do que se pode considerar como uma valoração benéfica das 

possibilidades humanas 

Querer mejorar lo que es. En imponerse tareas. En el reino de los cielos no 
hay grandeza que conquistar, puesto que allá todo es jerarquia establecida, 
incógnita despejada, existir sin término, imposibilidad de sacrifício, reposo y 
deleite. Por ello, agobiado de penas y tareas, hermoso dentro de su miséria, 
capaz de amar en medio a las plagas, el hombre sólo puede hallar su 
grandeza, su máxima medida en el Reino de este mundo. (CARPENTIER, 
1948; CARPENTIER, 1985) 

 

 Unindo vida e obra, a insistência em pontuar o valor de uma forma de ascensão 

do homem pela construção de obras, mais uma vez é reafirmado. Toda esta influência e 
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predileção pelo clássico em sua obra passa a dar verdadeira centralidade ao trabalho 

como uma feição de seus escritos − dilema e destino do humano. Autor presente não 

somente em Los Pasos Perdidos, mas que pode ser concebido como um diálogo 

interessante para toda a sua obra, Hesíodo, de Os Trabalhos e os dias é um motivador 

da escrita de Carpentier. No presente condicionalismo humano, o trabalho é a lei da 

vida; representa a aridez da condição humana diante do cumprimento de sua tarefa de 

existir em meio a um mundo que não lhe possibilita respostas finais. A obra de Hesíodo 

é escrita ante a aspereza do mundo, em que existe a impressão de que aquilo que 

possibilitava ao homem o seu existir pleno, em que a terra dava ao homem seus frutos, 

foi inviabilizado ante a ação ardilosa de Prometeu, que roubou o fogo dos deuses. 

(HESÍODO, 1990) A punição, dada imediatamente por este erro original humano, criou 

Pandora, que impõe trabalhos desmedidos ao homem para cumprir seus desígnios. Após 

a geração dos heróis, muitos dos quais alcançaram a glória no campo de Tróia, Hesíodo, 

agora, anuncia um porvir mais miserável.   

Não há, aqui, nenhum desespero metafísico, mas resignação. Altiva, entretanto. 

Surge, então, o trabalho e a justiça (filha predileta de Zeus e única esperança entre os 

homens). Leis do mundo e sujeição ao destino, não como a insistência no desespero 

humano frente ao tamanho de sua eterna labuta, mas a compreensão da fatalidade que 

orienta o destino. Nada aqui está ligado ao pessimismo, mas à ampliação de uma 

perspectiva, baseada na sobriedade, que deve exprimir modos de agir. E isto não gera 

revolta, e sim, orientação, postura, que se torna possível alusão ao modo como orientou 

sua ação intelectual. O volume de livros escritos, sua escolha cada vez maior por um 

passado clássico capaz de lapidar uma determinada tradição para a América Latina e, 

neste instante, a ênfase no Novo Mundo como alternativa cultural para uma Europa em 

decadência permitiu ao autor elaborar uma postura intelectual associada aos imperativos 

da moral. A leitura do livro foi incorporada pela tradição como valorização do trabalho 

e da justiça, como referências para o existir humano, desde o momento em que esta 

lenda foi incorporada aos escritos dos gregos, como bem pontua Antonio Freire, ao 

mesmo tempo em que considera que a ética do trabalho esteve contraposta ao ideal 

heróico. (FREIRE, 186:115-123) Não se trata, reafirma-se, de simples pessimismo, mas 

uma resignação calcada em um valor positivo do humano, que no meio de toda a 

tempestade de mudanças e desvãos de que é feita a sua existência, encontra em seu 

trabalho uma orientação, um caminho para o seu existir. 
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Carpentier suscita que o homem contemporâneo, em meados do século XX, após 

vivenciar todos os traumas e horrores da guerra, pode encontrar força e orientação em 

um trabalho infindável de “escapar de las de su época”, (CARPENTIER, 1955:122) 

como afirma acerca do narrador de Los Pasos Perdidos. Este ponto, que merece ser um 

pouco mais detalhado, encontra na relação com a história, possível encaminhamento de 

suas dúvidas. O homem moderno busca reencenações de seu existir. Descobre alguma 

segurança legada pela sua afinidade com a história – em uma atitude de investimento no 

passado, vislumbra a possibilidade de uma sugestão valorativa. Neste caso, 

reencontradas a partir da narrativa da Revolução no Haiti, há a abertura para uma 

comparação destacável: a história possui um lugar a partir do momento em que o 

homem se reconhece nela. Este voltar-se ao passado é mais uma possibilidade de 

iluminar seus escritos e dar sentido à vida de seus persongens e de seu próprio percurso 

intelectual, visto que a abertura para a escolha de uma narrativa, a seleção do 

personagem e o valor a ele atribuídos estão inseridos em um mesmo quadro. São partes 

da autoimposição de tarefas que auxiliam o enriquecimento do percurso terreno do 

escritor.   

 Há certa predileção pelo estoicismo que o vincula aos diálogos que travou, e, 

principalmente, pela opção consciente em um momento de sua trajetória intelectual, o 

que diz muito acerca do modo como se relaciona com seus escritos, especialmente pela 

necessária reelaboração feita pelos autores renascentistas das obras da Antiguidade, que 

não necessariamente os vincula aos valores concebidos como clássico. Há uma 

necessidade, sentida a partir da interpretação da obra de Carpentier, de que haja um 

detalhamento no modo como suas leituras suscitam um caminho que possibilite associar 

adjetivos ao nome e à obra Alejo Carpentier. Este percurso crítico, decerto, supõe 

esclarecer o sentido e o valor do conceito de antigo, em seus textos.  

A recuperação da cultura do mundo antigo pela recepção voluntária do 

Renascimento proporcionou, de forma consciente, um fundamento histórico à nova 

concepção de mundo que se formava. Giulio Carlo Argan, diferenciando-se, por 

exemplo, de Jacob Burckhardt, dissocia antigo e clássico, entendendo que o antigo, não 

confirma, por excelência, a ideia de uma classicidade áulica, universalista, plenamente 

representativa do equilíbrio, da harmonia e da ordem. O antigo que fundamentou a arte 

que mais tarde seria chamada de Renascimento foi formulado a partir de uma transição 

da arte como mimese, baseada nos modelos fundamentais da natureza e da história, para 
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uma arte que necessitava emergir enquanto práxis adequada ao presente, com todos os 

seus desafios, exigências e tensões. (ARGAN, 1999:17-81) Há, neste permeamento, 

algumas diferenciações: o Humanismo se contrapõe à concepção providencial da 

História, clássica, fundada no tempo cíclico, que se repete e que gera reconhecimento e 

guia, o que não poderia ser aceito por um cristão. O evento passado, para os antigos, era 

um protótipo de eventos que voltariam a ser verificados periodicamente. No 

Renascimento, a história não se repete, mas continua agindo, como causa material e 

espiritual. Argan destaca, neste caso, o valor dado ao monumento pelos renascentistas, 

uma permanência e uma projeção que unem passado, presente e futuro, o que não 

suscita tranquilidade, pelo contrário, gera inquietude pela necessidade de reelaborar 

permanentemente a tradição recebida.  

Desde o Romantismo, o homem possui o desejo de retorno, mesmo que não seja 

ao Paraíso Perdido, e vive o paradoxo de sua busca e da impossibilidade de seu 

reencontro. Uma maneira de imaginar outro modo de existir ante o espaço citadino, 

aquilo que Simmel afirma ser um elemento fundamental da tragédia da cultura, o oscilar 

entre a nostalgia e a antecipação de uma reconciliação.65 (SIMMEL, 1988) O sentido 

dos questionamentos de Carpentier estão muito além das indagações referentes à 

espacialidade latino-americana.66  Elas se referem ao modo como o homem moderno 

deve entender a sua caminhada pelo mundo, muito daquilo que o próprio Carpentier 

intuía acerca do protagonista de Los Pasos Perdidos  

Pero hay otro plano en mi novela, además de este de la convivencia  de 
varias épocas; en él se plantea la pregunta de si un hombre moderno, sabedor 
de que es posible hacerlo, es capaz de sustraerse a las peripecias de su época. 
Mi personaje, el que hable en primera persona, lo logra. Pero su época lo 
alcanza – en este caso, a través de la creación musical – como la muerte, 
cierta tarde, alcanzó al jardinero de Ispahán del apólogo famoso. Todo 
hombre debe vivir su época, padecer su época, gozar su época – si gozos le 
ofrece – tratando de mejorar lo que és. (CARPENTIER, 1985:122) 
  

A alternância de estímulos, as variações que uma vida deve comportar, as 

dificuldades inerentes a toda existência, tudo são manifestações variadas da 

inconstância de uma vida moderna, mesmo que muitas vezes posta sobre o modo de 

analogia em romances, como no caso de Los Pasos Perdidos. Diante destes desejos de 

                                                           
65 Uma análise cuidadosa desta temática pode ser encontrada em WAIZBORT, Leopoldo. As aventuras 
de Georg Simmel. São Paulo: USP, Ed. 34, 2000.   
66 Este tema é tão forte em sua obra que, por exemplo, a universidade de Bordeaux lhe concedeu um 
estudo específico, na comemoração dos 100 anos de seu nascimento. LAMORE, Jean (org.). Espaces 
d’Alejo Carpentier. Bourdeaux; Presses universitaires de Bordeaux, 2008.  
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não se ver imediatamente alcançado por sua época, assim como estar ou não estar ao 

alcance da morte, o que lhe resta é encontrar o heroísmo desta vida, o heroísmo da vida 

moderna, mesmo que em um cenário com vida, alocado nas terras da América Latina, 

como ecoa em seus muitos romances. Há um grande desejo por trás de tudo isso: 

“Anhelo de evasión que era, en suma, búsqueda de sí mismo, yendo hacia horizontes 

remotos. Pero al fin de cuentas, vuelta sobre sí mismo”. (CARPENTIER, 1985:122)  

Inquirir a tradição é um modo de compreender melhor o moderno, encontrar nele 

um modo, por contraste, confronto ou citação, de legitimá-lo, não somente através do 

peso sufocante da obra dos antigos, mas por operação que lhes permita encontrar 

sentidos em obras. Obrar com ou sem lirismo, mas em busca de mejorar lo que és. 

Como o protagonista de Los Pasos Perdidos em voltas que permitem a ele conhecer-se, 

inquirir-se, como entende que pode ser dado o fio de continuidade entre presente e 

passado. Há um uso do passado que faz com que a tradição seja legitimada pelo recurso 

ao mundo antigo, filtrado pelas leituras empreendidas pelos homens do Renascimento.  

Esta é a tradição de leitura e análise privilegiada por Carpentier. Em outras 

palavras, sua percepção do mundo antigo provém dos olhares lapidados pelos autores do 

Renascimento, sempre em sua tarefa, autoimposta, como ele provavelmente gostaria 

que lhe fosse dado a alcunha, de elaborar e propor uma tradição para a cultura latino-

americana. El reino de este mundo deflagra algumas opções de Carpentier que se 

tornarão mais notórias deste livro em diante. Primeiro, a viagem passa a ser um tema 

central para o autor, utilizada como um retorno à referência primeira, pontuada pela 

ênfase no valor da Odisséia de Homero. O tema da viagem, como o autor enfatiza de 

modo destacado a partir de Los Pasos Perdidos, vem associado ao dever do homem e ao 

conhecimento do outro, no caso do último romance, um conhecimento de outras 

paragens. Segundo, os textos e as fontes de consulta de Carpentier encontram uma 

temporalidade específica, a cultura do renascimento, como instante de reelaboração dos 

conceitos e valores da Antiguidade clássica e do encontro cultural do mediterrâneo com 

as terras da América. Nestes termos, a virada de seus escritos para o clássico representa 

a junção entre uma postura intelectual, associada ao mundo da década de quarenta e 

cinquenta, e a abertura de possibilidades que a inclusão do clássico provocou em seus 

textos.  
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Visto a partir da inclusão de questões na tradição, Carpentier insere seu próprio 

nome, daqui em diante, dentro da tradição e encontra um legado capaz de doar para a 

América Latina um lugar de legitimidade como referência cultural e alternativa para o 

ruinoso presente da Europa. Sua aproximação da política, mesmo que ocorrida de 

maneira tímida, ao longo da década de quarenta e cinquenta, indica esta opção pelo 

cumprimento da tarefa humana, a da escrita, e, no caso deste escritor, da ação. Cinco 

anos depois do lançamento do livro que ficaria famoso pelo conceito de real 

maravilhoso, Carpentier publicaria o livro que lançaria luz sobre toda a sua obra: Los 

Pasos Perdidos. Fruto de todas as suas andanças pela América Latina, ele ficou 

conhecido pela fortuna crítica por meio da atenção dada ao encontro entre Homem e 

Natureza, que representou, no caso da trajetória intelectual de Carpentier, o retorno com 

ares de conversão.  

     

    4.4 – Ensaio, ceticismo e aventura. 

França: velocidade, beleza, leveza, expressão da cultura greco-latina. Estes são 

alguns atributos e qualificativos que Alejo Carpentier empresta à cultura francesa em 

suas memórias e cartas enviadas, em períodos variados, aos seus correspondentes. 

Foram muitos os países que Carpentier conheceu em suas viagens, a passeio, em fugas 

políticas, em missões diplomáticas, e em conferências, já ao final da vida. As 

motivações giravam em torno de dois grandes escopos: políticas e para sua criação 

estética. Suas memórias registram passagens por Paris, Cidade do México, Madrid, 

Catalunha, Caracas, Nova York, Havana, Austin, New Haven, Roma, Bogotá, Hanói, 

Pequim, Moscou. Com meios de transporte variados em razão de distâncias maiores ou 

menores, possuía um apreço destacável por navios, optava por, em meio a estas viagens 

e permanências em capitais diversas, estar próximo à produção cultural destes variados 

espaços. Este seu trânsito era guiado, simultaneamente, por um propósito que, de 

maneira diversa, dialogava com a paisagem que estava diante de seus olhos. Enfatizava 

desenvolver o olhar do viajante, através de panoramas que, ao vislumbrar, inspirava 

pensamentos que seguia rumos múltiplos através da história, literatura, política, estética 

e filosofia. O Olhar do viajante o deslocava para outro ponto que se podia localizar em 

um cenário futuro, em uma reminiscência particular ou de uma vivência cultural de 
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nossa tradição. Temporalidades e espaços diversos que percorria poeticamente no ritmo 

do aguçar da sensibilidade.  

Nos momentos em que não se sentia tocado, o efeito poderia ser outro. A crítica 

existiu pela reiteração de um mundo fundado na impessoalidade e no tecnicismo, como 

o avião, meio de transporte mais usado e de menor apreço.67 O pouco entusiasmo 

sentido pelo escritor, “Em todo caso... você gostaria de fazer perguntas; mas isso seria 

inútil.” A sequência reitera o porquê de seu relativo desdém pelo meio de transporte. “A 

resposta viria, mas você provavelmente não entenderia nada, porque os que conduzem o 

avião são técnicos que falam outra linguagem...” (CARPENTIER, 1987:10) Esta é uma 

percepção do seu desencanto e do fraco entusiasmo pela tecnologia, mesmo que 

permeada pelo seu encantamento destacável pelo ato de viajar.  

Deve-se afirmar que esta foi uma trajetória intelectual que prezou o ato de viajar 

como partícipe da elevação de uma vida; e mais, ato fundante, por vezes, da criação 

estética. Este é mais um elemento, conforme se espera sustentar neste curto trecho, que 

o aproxima da postura de valorização do mundo antigo. O que torna a sua postura 

moderna singularizada perante o conjunto de escritores da época e que dá nota 

particular à forma como entendia o ato de criação. Ao mesmo tempo, sua atração pelas 

viagens a tornou tema de uma vida, a sua, que fez com que, pelo artifício da escrita, 

pudesse estar envolta na vida de outros - seus personagens de romance. A ênfase na 

temática da viagem, dessa maneira, será analisada aqui a partir deste duplo viés: uma 

distinção dentro de sua obra e elemento de particularização de sua trajetória intelectual. 

Acredita-se que ela somente ganhe brio pela imensa e profunda mistura entre produção 

escrita e vida, entre aquilo que se escreve e aquilo que se vive, mais uma vez tornando 

fluida a fronteira entre estas duas dimensões. Os romances que tiveram a maior 

influência da temática das viagens foram: Los Pasos Perdidos, escrito em 1953, e El 

arpa y la sombra, último livro do autor, publicado em 1979. Pretende-se associá-los ao 

tema da viagem, como uma busca de autoconhecimento que se utiliza de diversas 

matrizes da tradição cristã como forma de dar sentido a uma experiência vivenciada em 

meio à natureza, o que o aproxima de Henry Miller (MELO, 2010). Um tema que 

                                                           
67 “No avião sempre me impressionou a incomunicabilidade que existe entre os passageiros e aqueles que 
os conduzem. Os pilotos, os técnicos, os navegantes, estão lá na frente, na sua cabine, sem relação com os 
passageiros. Fazem o que têm de fazer...” CARPENTIER, Alejo. “O papel social do romancista”. In: A 
literatura do maravilhoso. São Paulo: Ed. Vértices, 1987. p. 10. 
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continuou vivo em sua escrita, mesmo que articulasse diversos motivos para a 

permanência da sua andança em outros livros. (PALMERO GONZÁLEZ, 2008)  

A experiência sensível articulava espaços e tempos múltiplos, todos dentro de 

buscas diversas, conforme o momento de vida. Não há neste comentário nada de 

original, visto que outros já o estudaram; entretanto, não houve um investimento que a 

significasse como dístico de sua obra. Deve-se entender que Carpentier, como muitos 

outros escritores, não ficou imune ao tema das viagens que marcou a cultura ocidental, 

desde, pelo menos, a época moderna. Uma espécie de grand tour, o nome dado ao 

périplo pelas cidades europeias, durante o século XVI-XVIII, era uma prática comum às 

famílias aristocráticas para completar a educação dos jovens. Desde a Antiguidade, a 

viagem possuía um lugar capital na cultura ocidental, tendo na Ilíada e a Odisséia 

alegorias de uma viagem cujo significado era a satisfação de uma necessidade anterior 

que conduzisse o herói à plenitude espiritual. Após a época moderna, o ato de viajar 

incorporou os atributos do novo e da curiosidade em torno do ato de descobrir. (VAN 

DEN ABEELE, 1992) Viagens e gêneros literários representaram papel distinto na 

construção de subjetividade que caracterizou o ocidente moderno, na confluência entre a 

tradição clássica e a tradição cristã.  

Na tradição cultural do ocidente, dois modos de viajantes podem ser 

caracterizados, sem a necessária exclusão entre eles. Um primeiro que enfatiza o tema 

da satisfação espiritual, espécie de encontro consigo mesmo por meio do contato com 

valores culturais, sagrados ou seculares; e outro, uma espécie de impulso para o novo, 

rumo ao desconhecido. Estas duas tradições - a que remete ao clássico como um 

encontro transcendental, ou aquela que se desenvolve na época moderna, como o 

percurso rumo ao desconhecido – por vezes unidas, por vezes distanciadas, tiveram 

impacto no desenvolvimento da subjetividade moderna. O homem, submetido agora ao 

deslocamento da ênfase das questões transcendentais para as questões humanas, 

enfrentava a tensão típica do pensamento moderno, cuja adesão a princípios clássicos e 

da modernidade, não se realizava de forma plena.  

Compreender a temática das viagens na obra de Alejo Carpentier da perspectiva 

dos valores inerentes à tradição ocidental implica, em certa medida, relativizar este seu 

perambular pelas cidades mais famosas do mundo. Muito desta temática realizou-se em 

contato com as paisagens do interior da América do Sul, o que ampliou sua relação de 
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encantamento pelo continente, assim como por sua criação estética. Em princípios da 

década de 1950, Carpentier estava residindo na Venezuela, onde executava trabalho de 

periodista e crítico musical. Após ser convidado para sobrevoar a selva, ficou encantado 

com o Orinoco e com o desconcerto gerado em si mesmo pelo contato com tal 

paisagem. É daí, segundo suas narrativas biográficas posteriores e entrevistas, que surge 

o desejo por escrever um romance que, de alguma maneira, tenta ser uma resposta a este 

tipo de experiência. Suas palavras são a melhor explicativa para o desejo de escrever o 

livro. 

Recuerdo que una tarde, en la confluencia del Orinoco y del Vichada, había 
una luz extraordinária, tive algo así como una iluminación. ...Y esta novela 
nació en poco segundos completamente hecha, estructurada, construída. No 
tenía más que volver a Caracas y escribíla. (CHAO, 1998:152)  

  
Mesmo levando-se em conta a destacável presença da natureza, pode-se sugerir 

que Carpentier mistura e valoriza um padrão de viajante que, conceitualmente, 

apresentou o mesmo discurso retórico durante a época moderna. Nas palavras de 

Carpentier convergem a contemplação de uma paisagem e o despertar de uma 

sensibilidade estética como uma espécie de satisfação espiritual. O que a passagem 

destaca é a relação entre a experiência sensorial e um estado de alma elevado. A 

contemplação do belo gera satisfação espiritual e tranquilidade para que se desenvolva a 

escrita como metonímia de uma inspiração breve.  

 O momento de iluminação parece um instante de graça, um minuto de elevação 

que, de agora em diante, o possibilitava escrever um romance acerca daquilo que deve 

ser considerado como originário da América. O Orinoco era a paisagem que lembrava o 

que de elementar possuía a natureza e o homem latino-americano, por isso, era a 

possibilidade de captá-lo, através da escrita. Ele é concebido como a “materialización 

del tiempo”, sendo o rio tão importante e fundamental para a sua escrita que passa a 

concebê-lo enquanto a expressão do tempo e guardião de um legado 

 

Para mi el Orinoco venía a ser como el água del Heráclito, inmutable, 
presente, siempre renovada, y que respondia a la frase de Heráclito: ‘Te 
podrás bañar en el mismo rio, pero nunca banãrás dos veces en la misma 
água.’ En cierto modo, el Orinoco era una materialización del tiempo en las 
tres categorías agustinianas: tiempo pasado (el tiempo del recuerdo), tiempo 
presente (tiempo de la intuición) y tiempo futuro (tiempo de la espera). 
(CHAO, 1994:154)   
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Não somente a conjunção entre percurso intelectual e escrita são elementos 

distintivos para Carpentier. Não obstante, o tempo, enquanto elemento capaz de propor 

significação à vida dos homens passa a ser, agora, componente fundamental dentro da 

escrita de Carpentier. Mais do que uma referência ou simples cenário, o tempo, em seus 

diversos modos de apresentação é participativo do enredo e capaz de propiciar 

mudança, transformação e variações de cenários que inspiram os homens. Em suas 

memórias, quando lembrava da elaboração do texto, dizia  que o suscitar de sua escrita 

foi a sua própria observação do Orinoco como um retroceder no tempo em que passava 

por “ciudades cuya vida era muy semejante a la de Edad Media”. (CHAO, 1985:158) 

O tempo, a partir de meados da década de quarenta, já havia se tornado um 

elemento basilar de seus romances, principalmente com o conjunto de escritos 

agrupados no livro Guerra del Tiempo. Publicado pela primeira vez em 1958, porém 

sendo uma reunião de textos escritos na década de 1940, neste conjunto de pequenos 

relatos dois ardores do autor estão em sincronia: música e história. Mesclando som e 

tempo, seus relatos seguem a cadência dos tons e os ritmos do tempo para dar conta de 

elaborar uma América Latina. Ao analisar seu próprio conto, “El camino de Santiago”, 

considera que utilizou truques que lembram o paralelismo na utilização da música como 

motivação para a escrita. “En ese cuento apliqué un ardid técnico consistente en repetir 

casi textualmente el capítulo del comienzo, que se vuelve a encontrar, nada más que con 

la modificación de unas diez palabras, al final del relato” (CHAO, 1985) O mesmo 

caminho foi utilizado pelo autor em seus outros relatos presentes em Guerra Del 

Tiempo, “Viaje a la semilla” e “Semejante a la noche”. Nada mais contraposto ao seu 

momento francês, em que existe um apagamento e certa repulsa pela história, conforme 

concebida pela herança deixada pelo século XIX e em crise após a Primeira Guerra 

Mundial.  

Nesta linha de argumentação, a valorização excessiva do tempo em suas obras, a 

temática das viagens e a contemplação estética da natureza como um momento de graça 

e iluminação tornam-se uma chave de leitura interessante, na medida em que sintetizam 

a noção de viagem como evocação. Ao entender o périplo e a natureza como um 

regressar no tempo, neste instante de sua obra, Carpentier sugere que viajar não 

pressupõe levar consigo uma bagagem intelectual que, necessariamente, diga a ele em 

que direção orientar seu olhar. Nem mesmo o modelo pelo qual sentia repulsa, já em 

seus anos franceses, pela imagem estranha dos americanos em Paris, cumprir uma 
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agenda de visitas de turismo. Apesar de propósitos que, ao longo da vida, variaram em 

intensidade, sua relação com as viagens era guiada pelo primado de certa satisfação 

espiritual advinda da criação estética de seu encontro com a natureza como um instante 

de iluminación. Seu refinado prazer estético e o valor destacável que atribuía à 

contemplação do belo compunham este quadro.  

Dois outros argumentos podem ser somados a este relacionamento entre viagem 

e valorização da cultura ocidental. Seus percursos, em primeiro lugar, são trajetos ao 

encontro de valores estéticos, filosóficos e éticos − mesmo quando o cenário é a selva 

ou uma rebelião no Haiti, que terminam por compor o espaço para a evolução dos 

personagens – que foram relegados ao plano secundário com o alvorecer da 

Modernidade. O autor cubano compunha viagens que o permitiam afastar-se daquilo 

que representava a mentalidade predominante de sua época: a valorização de bens 

materiais, a apologia da técnica e do progresso científico. Estes eram entendidos como 

desvios do homem da natureza e de questionamentos mais profundos acerca da 

condição humana. Não havia fortes pontos de atração entre Carpentier e este mundo. 

Seu olhar buscava vestígios do que se perdera com o advento do capitalismo. Era o 

legado do passado, que em tempos modernos parecia ter pouca valia, que ele perseguia 

em meio às atribulações do cotidiano e à desordem dos grandes espaços citadinos.  

Cabe aqui um instante de vagar, pois, mais uma vez, há uma diferença frente ao 

seu pertencimento aos anos franceses. Carpentier fez questão de propor uma modelagem 

da sua subjetividade por meio da repulsa ao ambiente agitado dos anos vinte. Neste 

período, não é demais insistir, apesar de não sentir apreço por espaços turbulentos da 

cidade, mantinha-se intimamente associado aos artefatos culturais, como o rádio, que 

possibilitavam a relação mais estreita com a cultura de massas, como foi seu contato 

com a rádio em Cuba. Sabe-se que Carpentier, após seu retorno a Havana, permaneceu 

trabalhando durante muitos anos com o rádio. Entende-se, que o modo como modelou 

sua subjetividade e a construção de suas memórias esteve, todo ele, associado à 

valorização de padrões tradicionais de conduta. O ato mais imediato dessa cena foi o 

distanciamento da cultura de massas, como um motivo, dentro de uma ação de maior 

abrangência, do distanciamento da velocidade do mundo contemporâneo. Não uma 

distância que gerasse silenciamento ou ausência de crítica, mas uma prudente distância 

que o permitisse compreender melhor este mundo veloz em que estava inserido e fazer a 

crítica a ele.   
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Neste sentido, o fato de Carpentier, reiteradas vezes, reafirmar o lugar da leitura 

de autores como Homero, Montaigne, Cícero, e da Bíblia, em meio à selva, abrem 

espaço para que seus textos, tanto Los Pasos Perdidos, quanto, El arpa y la sombra¸ 

sejam entendidos como metáforas de viagem. Como se fosse uma valsa, seus textos o 

reconduziram ao (re)encontro com valores culturais cuja contemporaneidade pouco 

cultivava e que esta tradição ocidental, conforme o seu enquadramento, reavivava. Um 

caminho seguro é a tematização da cultura Greco-latina neste escrito - já apontado por 

alguns autores que se debruçaram sobre a obra. Os principais foram aqueles levados a 

cabo por autores que apontam para a temática mítica, dentre eles Klaus Müller Berg 

(MÜLLER BERG, 1972), foi um dos primeiros a enfatizar a importância da Odisséia, 

como um diálogo de Los Pasos Perdidos. A opção aqui, parte deste reconhecimento do 

mito, mas procura enquadrá-lo em outra proposta de discussão, que oriente o seu 

pertencimento à tradição cultural do ocidente, tanto em sua referência clássica, quanto 

pelos múltiplos meandros que a fez reelaborar as referências da tradição cristã. 

 Referência explícita ao longo de todo o livro – Frei Pedro andava com exemplar 

da Odisséia em seu bolso - o personagem Ulisses representa uma figura de ação que 

rompe com a circularidade de muitos mitos e consegue, através de sua viagem, 

representar um homem novo, capaz de, através da utilização de seus recursos 

cognitivos, não mais se identificar com a figura do herói trágico, plenamente submetido 

ao destino, mas ao homem que se distingue, pois suas desventuras e realizações são 

provenientes de sua própria ação. “En una escuelita de Kalamata les enseñaron los 

nombres de los trágicos y el sentido de los mitos, pero una oscura afinidad de caracteres 

los acercó al aventurero Ulises... capaz de ignorar a las sirenas por no perder su 

hacienda de Itaca”. (CARPENTIER, 1955:167) Diante das variações da ordem do 

mundo e da potência do destino, a ação humana segue seu percurso ao agenciar os 

obstáculos do real a seu favor.  

Este trecho sensibiliza o escrito para a inclusão do personagem Ulisses dentro de 

uma narrativa em que a América Latina encontra-se em permanente contraste com a 

Europa. No caso de Los Pasos Perdidos, os personagens parecem ter certa sensação de 

esgotamento com a Europa dita “civilizada”. Existem algumas cenas em que o mundo 

europeu, exaurido da possibilidade de dar significado pleno à vida dos homens, parece 

estar mais claro, devido à relação de contraste com a América. Ele age não somente 

para denunciar a vasta empresa mistificadora européia, mas busca reencontrar a 
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identidade de uma América entendida como outra, ou impensável. Ela apela para uma 

contra leitura que, digamos, fuja da montagem do próprio excesso do maravilhoso, 

presente em romance anterior.  

No texto em que comenta a sua viagem à Savana consegue propor a dicotomia 

entre novo e o velho, como em “La Bíblia y la ojiva en el âmbito de la Roraima” no 

qual afirma que  

[...] este mundo [...] sigue sendo, con novedades sumamente superficiales, el 
que pudieron haber encontrado los conquistadores. El tiempo estaba 
detenido ahí, al pie de las rocas immutables, desposeído de sentido 
ontológico para el frenético hombre del Ocidente, hacedor de generaciones 
cada vez más cortas y endebles. No era el tiempo que miden nuestros 
relógios y calendarios. Era el tiempo de la Gran Sabana. Era el tiempo de la 
tierra en los dias del Génesis. (CARPENTIER, 1948) 

 

A busca pela selva é uma procura por redenção ao homem do Ocidente que, 

facilmente, perde o controle dos seus sentidos; que, simplesmente, não consegue 

sensibilizar-se com uma alternativa à sua própria cultura. A referência à centralidade do 

tempo expressa, tragicamente, a importância de outra forma de percepção da cultura, 

que sua argumentação dicotômica experiencia enquanto fragilizada. Ao tempo veloz e 

frenético de um mundo controlado pela técnica e ocidentalizado contrapõe-se o mundo 

imutável e constante, do qual o tempo é sua manifestação e condição de permanência. 

Presente e passado, ontem e hoje, (re)encontro consigo mesmo numa espécie de 

caminhada que utiliza o tempo como força motriz para um espaço intocado, com o 

apelo direto a elementos da tradição cristã. Há uma estratégia retórica de atar um 

movimento através do espaço a outro movimento, o que o leva a experienciar tempos 

pretéritos, seja a Gran Savana, seja o Orinoco, ou então, parte da selva. 

 Quero ressaltar, a partir destas considerações, que, para Carpentier, a memória 

topográfica é central em sua narrativa memorialística, assim como em um romance de 

destaque, como, por exemplo, Los Pasos Perdidos. Vários lugares são associados a 

momentos de rememoração suas ou de seus personagens, o que faz com que, em 

diversos momentos, uma poética do olhar possua lugar central em sua escrita. Esta é 

uma forma como a memória encontra, em seus romances e narrativas pessoais, um 

momento de evocação para se tornar presente e captar a temporalidade sensível do 
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testemunho, como no caso dos múltiplos tempos que nos fala Carpentier ante ao 

Orinoco, tempo materializado, tempo múltiplo, tempo de múltiplos tempos.  

Relato biográfico e escrita unem-se em torno de um mesmo viés, aquele que 

propicia que passado e presente tornem-se parte do modo como o autor modela a sua 

subjetividade. Há um trecho em que a relação suscitada com a biografia do autor, 

propositadamente destacada em seus escritos, manifesta os desejos por conhecer a 

América Latina, por muitas vezes apontada em trechos posteriores de sua obra. Talvez o 

mais conhecido seja aquele que se refere às motivações que o fizeram retornar para a 

América Latina, em fins da década de 1930, e que é parte indissociável do espólio do 

autor. Em Los Pasos Perdidos, este despojo se vivifica e passa a estar na boca do 

protagonista.   

... regresarían a sus países con la mirada vacía, los arrestos quebrados, sin 
ánimo para empreender la única tarea que me pareciera oportuna en el medio 
que ahora me iba revelando lentamente la índole de sus valores: la tarea de 
Adán poniendo nombre a las cosas. [Grifo meu] (CARPENTIER, 1955:75) 
 

 O recurso à tradição cristã, mais uma vez. Uma palavra aqui poderia ser 

utilizada: inocência. Uma querela de autonomia e ressignificação ganha vida. A ilusão 

de uma maior autonomia do passado permite uma relação aberta e franca com a 

tradição. No caso de Los Pasos Perdidos, a noção do encontro com o Éden remete a 

certo passado inaugural, em que a natureza desempenha papel destacável, em que o 

mito adâmico é o elemento primordial. Entretanto, cabe observar que há sutilezas nos 

argumentos de Carpentier, neste período. A primeira é de que não existe voracidade 

contra o passado, mas contra a história.68 A problemática da designação se articula 

claramente tanto em Los Pasos Perdidos quanto com o personagem Colombo, de El 

harpa y la sombra, como um ato que busca criar referências para a América e para seus 

indivíduos. Isto retira a América de seu lugar de virgindade e de simplesmente novo, 

pelo contrário, ela é compreendida como um trabalho da linguagem. Este poder de 

designação que vincula Adão ao novo mundo é o mesmo ato que atrela o escritor ao 

mundo das palavras. As tônicas similares presentes em dois trechos diversos reforçam a 

importância atribuída ao tema da designação, a partir deste período, na obra de Alejo 
                                                           
68 Interessante perceber que a percepção de Carpentier diferencia-se daquelas que interpretaram o mito de 
Adão. Apesar do trabalho com Adão, não há a dissociação radical de um passado histórico, como aquele 
que se encontra em uma tradição da escrita norte-americana que remete, inicialmente, a De Crèvecɶur’s e 
o mito adâmico. A relação com o sagrado e a escrita, além disso, estão presentes nos textos. Ver: LEWIS, 
R.W.B. The American Adam: Innocence, Tragedy, and Tradition in the Nineteenth Century. University of 
Chicago Press, 1955. 
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Carpentier. Ele é um traço que conecta autor e obra de modo direto, ao mesmo tempo 

em que abre espaço para que seu nome seja aproximado ao daqueles que imediatamente 

passam a ser reconhecidos como intérpretes da América, e não Latina.  

 Seu escrito é um alegoria de um mundo em extravio que possui uma herança 

mas que a vive como um processo permanente de declinação – musical, caso o leitor me 

permita utilizar. Esse legado deve ser compreendido como um ponto de acolhimento e 

endereçamento de uma escrita que marca a indecidibilidade acerca da descontinuidade e 

continuidade de categorias como literatura, filosofia, história, artes, América, natureza e 

homem. Seu livro mais rico (confesso!) investe em uma linguagem ordinária que 

trabalha com remissões, e não de-cisões, que se efetivam em âmbito espacial, mas que 

expressam riqueza por meio de sua indeterminação literária.  

 Los Pasos Perdidos permite a remissão analógica. Perda deixa de ser 

simplesmente associada a uma noção primeva de insucesso e privação, ao passo que 

sugere esboçar o conhecimento dessa ideia segundo a ideia de declínio. A América 

sugere uma experiência individual de descobrimento que sugere a noção de 

conhecimento como desvio, por que não decepção; frente à sua impossibilidade de 

sucesso há um mundo a nomear dado a precariedade dos fundamentos da região. A 

indeterminação sensível da América, na escrita, turva a distinção entre latino-americana 

e puritana pela unidade do inabordável que as permeia. Assim, perda sugere mudança 

de rota, flexão, guinada, decaimento e perdão.  Um modo de incorporar o legado como 

forma de endereçamento. A inviabilidade de dizer o que é a América endereça situações 

flexionais da língua e sugestões extemporâneas para o acontecimento da escrita. 

Palavras que vigoram apenas no porvir de suas linhas, como fragmento ou genealogia 

dispersada de um eco de uma existência humana de tempos primevos, mas que necessita 

adquirir o chão adiante no alojamento de um cenário. 

 Nessa via, até mesmo o empirismo não deixa de se mostrar enquanto falácia do 

conhecimento. Elas suscitam certa privação que pouco se adequa ao sentido que 

propomos para Perdidos. O que nos leva à opção pelo ceticismo como uma experiência 

à margem. América, ou vida, não poderiam ser mais do que suscetíveis ao que se 

apresenta como intangível e inatingível pelo conhecimento herdado. O mundo é 

inabordável como se o protagonista fosse o primeiro ou o último dos homens – ante a 

Selva, o lago Walden, ou qualquer espanto contemporâneo. A indeterminação 
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americana deixa a modernidade como quadri aberto e sugere que nossa vivência sem 

fundamento é declinação para um crepúsculo que se quer amanhecer.  

 As palavras de Carpentier que almejam o barroco tendem ao inventivo desejo da 

linguagem articula a inadequação existencial entre o dizível e o visível. A descrição 

minuciosa dos lugares percorridos pelo protagonista em Los Pasos Perdidos sugere uma 

relação de conveniência que pode ser rompida e rearticulada pelos homens. A 

convenientia, como relembra Michel Foucault, é uma das figuras essenciais do regime 

da semelhança em sua análise da epistemé pré-clássica.69 A mobilização da teoria 

adâmica serve para sugerir a potência humana no reino da linguagem, ao mesmo tempo 

em que, articulada ao escrito, solicita a correspondência, falaciosa diríamos, entre 

mundo e expressão. Toda nomeação é, no fundo, decepção: “La selva era el mundo de 

la mentira, de la trampa, del falso semblante: allí todo era disfraz, estratagema, juego de 

aparências, metamorfoses.” (CARPENTIER, 1955:161) 

 Não é à toa que o mito de Adão convive com a presença do mito de Sísifo, em 

seus textos desta época, e são uma marca perene em toda a sua obra. A tarefa de Adão 

não é a submissão plena à sublimidade de Deus, como se encontra representada nos 

escritos do Velho Testamento. A expressão do mito adâmico no texto bíblico, conforme 

contrastado ao texto Homérico, fornece uma história universal com uma estrutura 

rígida, em que os cortes sintáticos não são recobertos, mas que estão a serviço da 

apreensão da moral e da verdade, como o belo ensaio de Erich Auerbach. 

(AUERBACH, 1976:1-21) No texto em questão, após citar o Gênesis, considera que as 

coisas imitam-se uma as outras, tornando o ambiente de sua escrita falacioso e 

decadente.  

 A presença contrastante dos dois mitos, nesse momento, ou a presença do mito 

de Sísifo em período posterior de sua obra, como em La Consagración de la primavera, 

como metáfora da condição humana associa Carpentier a uma tensão entre a tradição 

clássica e a tradição cristã. E este tema encontra-se inserido dentro de debates do 

período, visto que, durante a década de cinquenta, a noção de uma Europa que perde a 

centralidade para o mundo e a emergência da América como o lugar de alternativa 

cultural elevava os debates acerca de quais seriam os rumos a serem tomados por esta 

                                                           
69 “Na vasta sintaxe do mundo, os seres diferentes ajustam-se uns aos outros; a planta comunica com o 
animal, a terra com o mar, o homem com tudo o que o rodeia.” FOUCAULT, Michel. As Palavras e as 
Coisas. São Paulo: Ed. Martins Fontes, 1998, p. 185.  
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mesma América Latina. Dessa maneira, mais uma vez, a América Latina se reinventa 

como o lugar do novo, porém, nas palavras de Carpentier, não mais como virgem. 

Critica, dessa maneira, conceitos como a “autenticidade”. A insistência de Carpentier na 

presença do passado e sua crítica da tradição expressam a contemporaneidade de Los 

Pasos Perdidos por meio da negação do preexistente, ou seja, do historicismo que 

pudesse dizer o que é a América Latina. Assim, tensiona os limites da representação 

histórica por propor uma narrativização que nega a representação e propõe uma 

apresentação do passado em que se evita o pré-existente e há um amplo manancial de 

projeções da figura do autor, não exatamente biográficas.  

 Essa opção de escrita o aproxima da forma ensaio pela escolha por uma 

modalidade de verdade que não se submete, de modo imediato, ao verismo científico. El 

reino de este mundo contempla pesquisa histórica e arquivos que pudessem encontrar 

um fundo de estabilização interpretativa ao que se referia ao escrito. Los Pasos 

Perdidos, não exatamente. Nos escritos da década de cinquenta alia-se a beleza formal à 

abordagem do núcleo central da temática de que trata. Carpentier era leitor de 

Montaigne e de toda uma tradição da literatura francesa que adicionava notas 

particulares aos escritos.70 Com Montaigne iniciou-se a produção de um gênero 

discursivo em que duas questões fundamentais estão postas: o destaque para a colocação 

do autor no lugar central da narrativa e a indagação acerca da noção de verdade que 

seria própria a este gênero. A noção de verdade que subjaz aos Ensaios é compreendida 

como autenticidade, como uma verdade provisória, mais vinculada aos preceitos da 

estética do que às verdades de cunho totalizantes, conforme o discurso científico.71 Os 

romances de Carpentier e os ensaios de Montaigne negam verdades totalizantes e 

enfatizam uma relação com o passado que privilegia questões transcendentes, conforme 

El reino de este mundo e Los Pasos Perdidos. A autenticidade, aqui, se refere a uma 

verdade de cunho pessoal, sensível apenas pela pena que escreve em um instante de 

iluminación.  

                                                           
70 “Os ensaios de Montaigne são o primeiro capítulo claro e decisivo da autonomia republicana do 
homem privado deste gênero francês por excelência.” FUMAROLI, Marc. “Les Essais de Montaigne: 
l’eloquence du for intérieur”. In: La diplomatie de l’esprit. Paris: Hermann, 1994, p. 125-161. 
71  A autenticidade substituiu a sinceridade como elemento central na visão de mundo individualista. 
Enquanto a noção de sinceridade é pública e social, e corresponde a uma demanda do grupo e não do 
indivíduo, a autenticidade relaciona-se a uma verdade interior. A verdade de validade ampla encontra na 
sinceridade seu repouso. In: TRILLING, Lionel. Sincerity and Autenticity. Cambridge: Harvard 
University Press, 1971. 



193 
 

A conclusão, aqui, não é o alvo; a sugestão, sim. Em detrimento do fechamento 

da ideia, valoriza-se a abertura sugestiva a um texto cuja intenção em sua sentença é 

fugidia e ainda não perceptível, seu processo constitutivo é a marca de seu nascimento e 

destino. A ausência de um desfecho procedimental não é sua marca distintiva, mas a 

própria constituição de um texto que não encontra uma resposta final para a o lugar da 

América e nem mesmo para o humano que nela tenta se encontrar. A tonteria das ações 

do personagem principal o enquadra em extremos que relembram passagens de Gracián, 

lidos por Carpentier, “Os reis não podem medir-se por padrões medianos. Ou os 

incluímos nos muito bons, ou nos muito maus.” O enquadramento, todavia, não dá ao 

seu texto um lugar final; a ênfase na incompletude e na imperfeição gera a indefinição 

do lugar da América, assim como o distanciamento da noção de totalidade, o que o faz 

recusar a visão sistemática e exaustiva dos temas em pauta. Consegue captar o 

fundamental ao atingir o núcleo, o basilar de sua apreciação sem dispender tempo no 

detalhamento dos problemas que propôs. Um modo de fugir de toda e qualquer 

ortodoxia seja plenamente científica ou estética por meio da escolha da altercação.72 

Se o Barroco é a estética dos efeitos da Contra-Reforma, o barroco de Carpentier 

capta dele o que há de próprio em um duplo exercício: legitimação histórica e sugestão 

de escrita. O Barroco teatralizou na tirania e no martírio do soberano uma visão da 

História perceptível em momentos de decadência, como o século XX.73 O Príncipe que 

encena a melancolia para legitimar-se no poder abre espaço para a figura de uma 

modernidade crepuscular que, assim como o romance Los Pasos Perdidos, sugere um 

percurso que nega a visão progressista da História. A distinção de Carpentier se aguça 

pela valorização da tradição e sua incorporação do barroco como autêntica mutação das 

formas, pois, para Carpentier, a natureza humana possui um grau de perenidade que é 

espanto e encanto para aquele que se debruça a surpreendê-la, ao longo dos tempos. 

     

      4.5 – A Utopia, os antigos e a Revolução.  

A relação íntima tecida com os clássicos permaneceu uma constante, ao longo 

de toda a obra de Alejo Carpentier, especialmente aquela escrita após seu retorno ao 

                                                           
72 Para essa escrita foram utilizadas as seguintes leituras. ADORNO, Theodor W. O Ensaio como Forma. 
e LUKÁCS, Georges. L’Ame et les formes. Paris: Gallimard, 1974. Especialmente Cap. 1, 3 e 6. 
73 A referência é o belo texto de Walter Benjamin A Origem do Drama Trágico Alemão. 
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continente americano. A tentativa de legar ao continente uma “tradición de ofício” veio 

associada a um processo de elaboração da tradição que entendia o continente americano 

como “nuevo”, sem ser virgem. A este continente pertencia um legado mediterrânico, 

com ênfase greco-latina, reelaborado pela cultura humanista do período renascentista, o 

que propiciou uma relação estreita com a postura intelectual que passa a se acentuar, em 

seus dizeres, especialmente após seu estreitamento de laços com a Revolução Cubana; o 

que legou aos seus textos a valorização do indivíduo como o portador da capacidade 

interpretativa. Uma tarefa de dar forma ao barro de que é constituído o ordinário do 

mundo. Apesar de somente publicado em 1962, no México, El siglo de las luces, escrito 

durante toda a década de 1950, representou o eclodir de muitas destas percepções. 

Carpentier não cansava de reafirmar, em entrevistas e textos de análise de sua obra que 

este era o seu livro predileto, o que legou uma maior atenção sobre o escrito. Não 

obstante, o próprio enredo e a forma de elaborar a trama entre os personagens 

significaram não somente certo contato mais dedicado aos temas da tradição greco-

latina, mas também o modo como iria se efetuar seu cabedal de escolhas referentes à sua 

postura de escritor e à influência que teria em seus escritos políticos. 

 El siglo de las luces difere sensivelmente dos escritos da mesma década, por 

possuir uma fé na capacidade de transformação humana muito mais acentuada. Os 

personagens envoltos na trama sempre parecem possuir uma mensagem a passar, algo a 

dividir que lentamente foi se formando em cada um deles, após os momentos de 

intensidade de suas ações. A epígrafe do romance já indica um modo de lidar com a 

existência e a sua tarefa da linguagem: “Las palabras no caen en el vacío.” 

(CARPENTIER, 1962 [1983]) Este trecho, traduzido pelo autor diretamente do Zohar, 

livro que traz a coleção de comentários acerca da Torah judaica, já indica um fio de 

continuidade, apesar das particularidades existentes, entre o livro e seus precedentes das 

décadas de quarenta e cinquenta. A permanência temática provém da relação que 

mantém com a mística, visto que o Zohar relaciona-se à busca por estados de percepção 

e de sensações mais profundas, dado a busca intensa, por parte de seus leitores, por 

alcançar níveis espirituais distintos.  

 Este é um motivo organizador do enredo e propicia o detalhamento de posturas 

de alguns dos personagens envoltos em toda a urdidura da história. A mística judaica 

como elemento de abertura do livro é mais do que simples conexão de palavras, mas a 

ampliação de possibilidades para o uso da linguagem, o que, na verdade, expressa a 
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esperança no humano, em meio a todas as atribulações de sua existência; um modo de 

explicitar todas as imperfeições que nos regem. Tema caro ao próprio autor, e presente, 

sobretudo, em El reino de este mundo - o valor de ascender frente a tontería que 

enquadra os homens na atribulação de suas ações sugere qual deve ser a ação do 

escritor. Diria em uma de suas muitas entrevistas, já no fim da vida: “Los hombres 

pueden flaquear, caer, sucumbir, traicionar incluso lo que amaron un día. Pero las ideas 

no caen en el vacío”. (CHAO, 1985:121)É em meio a todo este atordoamento de 

sensações diversas, e seus respectivos efeitos, que a ação humana busca alguma 

valoração. É no meio de tudo isto que se encontra a possibilidade de criar, sempre em 

busca do cumprimento da tarefa imposta. 

A escolha do século XVIII como um cenário histórico onde se desenrola a ação 

parece coincidir com a intenção de encontrar o passado mais adequado ao presente 

vivenciado pela América. Dessa maneira, há um uso do passado vocacionado para esta 

noção de que o homem deve encontrar aquilo que lhe é próprio para que possa, em meio 

a todos os choques das ações, buscar compreender uma possibilidade correta de 

encaminhar seus atos. Os protagonistas de El siglo de las luces possuem certa 

plasticidade que os associam, ao mesmo tempo, a uma força interior que os move. 

Victor, Sofia e Esteban partilham de uma força de caráter, uma vitalidade – “un 

poderoso estilo humano” (CARPENTIER, 1982 [1962]:125) – que muitas vezes vai 

sendo demonstrada ao longo da narrativa de forma acidental, pela necessidade de novas 

ações humanas que não conseguem se estabilizar, mas que demandam a adequação dos 

personagens. Ao longo de todo romance, há passagens categóricas em que o 

recolhimento do passado mantém contato com a perene intuição do porvir, tudo isto 

ocorrendo no reino da natureza, que parece possuir chaves e sugestões a serem 

decifradas. O exemplo da natureza e seu poder fecundante apareceu, em diversos 

momentos da obra, associado à imagem de um parto doloroso, necessário para 

conseguir a expressão daquilo que não se conseguia mais perceber “mundo desconfiado, 

listo a lastimar, pero desgarrado siempre por el parto de una flor roja o amarilla”. 

(CARPENTIER, 1982[1962]:179) O mar surge como um lugar de repouso de seus 

sonhos e da idoneidade da percepção humana. Mais do que simples particularidade 

geográfica, o mar é um lugar de abertura que propicia narrar o fato fundante do 

continente, a América como lugar do novo. Esta é uma temática recorrente em 

Carpentier, mas que vincula, pelo estudo dos textos que servem de matriz para a 
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construção de seus romances, a viabilidade de uma determinada maneira de 

compreender o mundo, que os associam às tópicas inerentes ao Renascimento.  

O valor da tarefa humana como um modo de ascensão, presente em seu El reino 

de este mundo, está associado à estima ao saber renascentista. Este tipo de saber foi o 

mesmo que cunhou uma gramática própria, na qual novas palavras parecem estar 

presentes, como, por exemplo, utopia, tão valorizada por Carpentier.  

Es tal vez porque, en la gran aventura de la soledad, de riesgo, de voluntad, 
que implica la condición de naucheros de la selva, estos hombres rebasaron, 
en si mismos, la etapa espuria de la sed de riquezas obtenidas sin esfuerzos, 
para hallar la propria e íntima Utopia. (CARPENTIER, 2006:53) 

 

 O processo da elaboração deste modo de compreensão do mundo, durante o 

período do encontro cultural com a América, permitiu erigir novos modos de percepção. 

O valor da utopia está de modo inerente ligado à especificidade da maneira como se 

edificou o saber renascentista. O homem descobre que sua potência substitui a presença 

medieval da providência, o que faz com que o ordenamento do mundo não seja 

reconhecido como exterioridade a ele; a individualidade, que entende o outro como a 

possibilidade de enriquecimento do eu; e a noção de que a utilização de seu 

aggiornamento pode substituir a vida contemplativa medieval, garantindo a sua ação no 

mundo, ao mesmo tempo em que permite que seja concebida a associação entre 

entendimento e conhecimento, previsão e intervenção, cidadania e política.  

Estes temas confluem para o privilégio da experiência como valor e condição de 

ação e conhecimento. As bases que definem os alicerces epistemológicos do saber 

moderno estão fincadas na possibilidade de associar a subjetividade à experiência 

objetiva. O Renascimento indica a fundação de um novo mundo e de um novo homem. 

Os humanistas entenderam que dar sentido ao mundo é a grande tarefa do saber 

renascentista. E esta utopia caracteriza-se como busca infindável capaz de mobilizar 

desejos e instintos humanos; que merece ser atualizada pelo modo como concebe o 

valor necessário do permanente questionamento do que pretende ser a civilização, uma 

tópica recorrente dos escritos de Carpentier, no período.  

La Utopía tangible en obras, sensible en recuerdos, de una vida lograda, de 
un destino ímpar, de una existencia afirmada en hechos, de un desprecio 
total por las deleznables facilidades de lo que llamamos la civilización. Dice 
Tomás Moro que Rafael Hitlodeo, al describir la isla de los utópicos, pasaba 
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por alto la descripción de monstruos, que no ofrecen novidad alguna, ya que 
los Escilas, los rapaces Celenos, los Restrigones devoradores de los pueblos, 
y otros terribles y semejantes portentos, casi en ningún sitio dejan de 
encontrarse, mientras que no es tan fácil hallar ciudadanos gobernados sabia 
y rectamente. (CARPENTIER, 2006:63) 
 

 
 A recepção dos valores renascentistas, em busca da construção de um futuro 

novo para o homem, foi o passo inicial do feitio ibérico de lidar com o alvorecer da 

época moderna. A tradução ibérica do Renascimento italiano produziu um modo 

particular de compreender o humanismo, tanto devido ao processo de unificação destes 

Estados quanto ao diálogo destacado com a tradição medieval. Esta não se mostrou 

refratária à incorporação da nova proposta de homem, pelo contrário, a incorporação 

veio associada ao enfrentamento que possibilitou a associação entre experiência e 

aventura.74 Os ibéricos associavam a força da aventura e descoberta do maravilhoso à 

busca por racionalizar suas experiências. A forma singular que o gênio ibérico criou 

para interpretar o mundo associou o platonismo e a filosofia escolástica propondo a 

releitura da cristandade de modo a associar conhecimento e liberdade humana. No 

trecho em destaque, a utopia, como citada por Carpentier, é um modo íntimo de 

experiência do mundo que qualifica a exterioridade pelo valor subjetivo dado a ela. 

 Não que a Utopia de Morus seja a representação de um local inalcançável, fruto 

de uma apreensão subjetiva do mundo. Pelo contrário, o texto se furta a apresentar um 

jardim da Criação, o que seria possível através da recriação do Paraíso terrestre, nem 

tenta, por outro lado, descrever Sião, a Nova Jerusalém redimida pela fé, paraíso a ser 

reencontrado após o Apocalipse. As visões cristãs do paraíso não são um guia seguro 

para a interpretação do escrito, na verdade, Thomas Morus sugere um lócus distante da 

facilidade, mas profundamente arraigado na valorização e obrigatoriedade do trabalho 

como o mote fundamental da montagem deste novo tipo de sociedade. O imaginário 

prodigioso do texto está a serviço da construção de uma comunidade que busca o 

igualitarismo rigoroso, com o máximo possível de troca entre os homens. Como um 

modo de reelaborar a tradição greco-romana e valores da tradição medieval, o ideário 

político do humanismo centrou seus argumentos na valorização da virtude e do 

                                                           
74 Mesmo com as diferenciações propostas por Sérgio Buarque de Holanda, esta definição é interessante 
para conceber o mundo ibérico. Sobre a diferenciação ver HOLANDA, Sérgio Buarque. Raízes do Brasil. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2011. 



198 
 

trabalho, entendido aqui como esforço que atuaria no espaço político como requisito 

necessário para a prática da cidadania.  

No momento em que esta percepção humanista do mundo se alastra pelo 

continente europeu, então, Thomas Morus publica Utopia com uma intenção política 

muito clara de crítica e busca por maior distribuição de poder político e mobilidade 

social. Quentin Skinner afirmava ser o livro uma “crítica humanista do humanismo 

inglês de sua época”, que toma a forma de um tratado político que assume um tom de 

crítica a uma ordem social injusta, que busca uma nova cidadania, baseada nos valores 

do “trabalho” e da “virtude”. (SKINNER, 2006:87) Um modo de conceber a cultura 

política de sua época como crítica em que se levanta um tema fundamental, a 

necessidade de que a organização política seja autoinstituída, isto é, que não se apoie em 

nenhum pressuposto exterior a ela e, em segundo lugar, ao desejo de propor uma 

reforma social que valorizasse, agora, a cultura humanista, rompendo com os valores da 

tradição medieval, principalmente a separação da política do universo da ética e da 

religião. A leitura que Carpentier faz dos escritos de Thomas Morus, através dos 

pequenos trechos em que se encontram a presença do nome e a observância e destaque 

da cultura do humanismo, centram, radicalmente, seus escritos na valorização do 

homem como o centro de interpretação do mundo. A cultura política que valoriza, em 

escritos dispersos e seus romances da década de quarenta e cinquenta, suscita que seu 

encaminhamento em prol de um direcionamento político de seus textos tenderia a 

apagar o passado de múltiplas inserções profissionais, especialmente aquelas destinadas 

ao rádio e sua biografia como estando associada ao que se chama aqui de estilo de vida 

moderno. Seu caminho como escritor opta pela valorização da mediania e 

distanciamento, principalmente da cultura de massas, tão apreciada nos anos de Paris e 

em seu retorno a Havana.                                                                                                                                                                                                                                             

 E esta sensibilidade não está vinculada somente ao momento em que opta pela 

escrita de seus romances. Já no fim da vida, ela surge como uma forma de experimento 

da escrita e seu pertencimento ao mundo dos homens  

La verdad es que todo escritor, desde Homero hasta el último premio 
Goncourt, es un testigo de algo más vasto que lo inmediato y tangible; 
contemplador de la humanidade en función de sus constantes permanentes; 
cronista de un pasado que puede vincularse directamente con el presente; 
analista de sus próprias experiências vitales. (CHAO, 1985:77) 

 



199 
 

 O lugar do antigo ganha destaque nas palavras de Carpentier. A autoridade dos 

antigos é utilizada aqui para garantir a legitimidade de um autor moderno, como ele 

próprio - neste caso, porém, através de um fio de continuidade, que suscita a aparente 

ligação de uma tarefa primeva a todo aquele que escreve. Ultrapassar o tangível é um 

modo de encontrar perguntas primordiais, que unam antigos e modernos em uma 

mesma tradição, como a própria tradição que busca para a América, e que não se 

restringe ao clássico, mas se vincula às indagações metafísicas de todos os homens – a 

morte, a vida, o presente – e que, por isso, podem ser encenadas nesta mesma aparição e 

escrita. A contemplação da humanidade, em todos os seus desvãos, em todo o seu ritmo 

frenético de mudanças políticas, choques e confrontos somente pode vir a encontrar 

sentido para suas interrogações naqueles que unem suas indagações interiores às 

perguntas exteriores mais prementes.  

Neste sentido, a relação com os antigos – sendo eles gregos ou renascentistas – 

sempre estará vinculada a um ato de distanciamento e aproximação. Alguns deles, 

como Thomas Morus, Homero, Montaigne, não foram exatamente objeto de análises e 

investimento intelectual exaustivo, por parte do autor, mas eram próximos pela 

autoridade e beleza, como muitas vezes considerou Carpentier, evocados por seus 

textos. Se a proximidade era dada pela autoridade, o distanciamento provinha daqueles 

que não mereciam ser lembrados pela tradição intelectual que, conforme propunha em 

seu texto “América ante la joven literatura europea”, deveria ser escrita para legitimar o 

lugar da América enquanto novo e provedor de esperanças ao Ocidente. Somente 

esperançoso, pois reconhecível, visto que fundado por uma tradição mais distante, no 

tempo e no espaço, portadora de toda a cultura mediterrânea que era descendente de 

Homero. Convém lembrar, portanto, que se o objetivo era encontrar anteparos, 

alicerces, colunas para uma tradição a ser edificada, um empreendimento moderno, por 

excelência, o conjunto de referências à antiguidade expõe antinomias que merecem ser 

analisadas. 

A sensível presença do antigo em seus escritos dota-os de algumas 

particularidades, quando se enfatiza a própria trajetória intelectual do autor e sua relação 

com a conjuntura política mundial, após a Segunda Guerra. O homem se reconhece na 

história, uma das marcas de seus escritos. Neles, Carpentier utiliza o conceito de tempo 

de modo variável, sendo cíclico ou não, (como muitas vezes aparece em Guerra del 

Tiempo), porém há uma antinomia sensível, visto que Carpentier sempre negocia com 



200 
 

aquilo que se conhece como concepção moderna de História, fundada em uma perda da 

capacidade do passado de oferecer lições confiáveis ao presente. (KOSELLECK, 1993) 

O humano se reconhece no passado, tira dele lições ou não, porém, ele não é 

plenamente confiável, não é o portador de uma pedagogia a ser seguida estritamente 

pelos homens, nem mesmo em El sigo de las luces, ainda que cada uma de suas 

histórias possua um ritmo temporal próprio. Entretanto, esta é uma mudança radical 

frente a sua própria trajetória, visto que ela parte de um período em França em que o 

valor do presente era tão acentuado que não deixava espaço para que o passado ou o 

questionamento acerca das múltiplas formas de uso do passado pudessem ganhar vida. 

A escrita de seus textos coexiste e confronta-se, de diferentes formas e em sentidos 

diversos, com a tradição antiga que não deixa de emular.  

E tudo isto ocorre, de modo um tanto quanto instigante, pois sua concepção do 

novo percebe a modernidade não como o oposto da Antiguidade, mas por uma imagem 

que permite associar o antigo ao moderno. O escritor, neste caso, é aquele que percebe 

que a modernidade concentra a força do novo e, simultaneamente, notabiliza um 

movimento de apreciação do antigo, não como exemplaridade, mas como história, a 

qual se notabiliza pela consciência da historicidade do presente. Neste sentido, o seu 

diálogo ocorre diretamente com uma das mais agudas observações de Baudelaire, 

escritor admirado por Carpentier. A sua figura crítica indica o lugar da modernidade 

como a ruptura com um passado alicerçado no valor do exemplo. Esta perda indica a 

sua força pela abertura de uma senda que recupera suas possibilidades enquanto poética 

e criação. Ao aprofundar a questão, intui que a dinâmica da modernidade foi gestada 

através da tensão entre antigos e modernos, diferente da ultrapassagem de uma ciência 

positiva. Por isso, em passagem, já paradigmática, afirma que “o passado é interessante 

não somente pela beleza que dele souberam extrair os artistas para quem constitui o 

presente, mas igualmente como passado, por seu valor histórico”. (BAUDELAIRE, 

1997:12) 

E é desta historicidade que se reflete a possível pertença do presente, visto que 

“O prazer que obtemos com a representação do presente deve-se não apenas à beleza de 

que ele pode ser revestido, mas também à sua qualidade de presente”. (BAUDELAIRE, 

1997:9) Ou seja, a sua presentificação ocorre pela noção de que o lugar de sua 

consciência, como portadora de historicidade, engloba a construção de uma tradição e o 

diálogo com antigos. E por isso, em passagem que possui uma beleza singular, conceba 
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que o lugar do moderno não é ríspido em relação ao antigo, mas que ambos, possuem 

um desejo interior similar; já que a estética do moderno é “... ser digno de se tornar 

Antiguidade... e lhe extrair a beleza misteriosa que a vida humana involuntariamente lhe 

confere”. (BAUDELAIRE, 1997:15) Um modo de eternizar-se em meio à turbulência 

dos dias que se concebem como novo, em meio aos desconcertos que alicerçam as 

variáveis configurações da existência dos homens. Eis a continuidade da tarefa que, em 

suma, Carpentier não deixou de reafirmar como a interrogação fundamental da sua 

questão para a escrita e o ponto de fundamento do emergir de uma obra, a sua. 
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Capítulo V 

 

Cara e coroa 

 

Porque o reino dos céus é semelhante 
a um dono de casa que saiu de madrugada 

para assalariar trabalhadores  
para a sua vinha. 

 Mateus 19, 20   
 

A argumentação que este estudo desenvolveu, até aqui, seguiu um percurso 

delimitado. Primeiro pergunta-se como os nomes podem tornar-se nome. Entende que 

todo relato biográfico é um sonho de coerência inalcançável. Recorta um momento, já 

mais velho do autor, e aposta que a imagem que se quis delinear esconde tudo aquilo 

que não se quis mostrar. Logo depois, investe na referência da trajetória intelectual de 

Alejo Carpentier, seus vínculos com a ambiência francesa e com o surrealismo. O 

esquecimento como a aparição que deixa a marca do moderno, como este estudo quer 

enfatizar. Em outro instante, os vínculos com a Europa foram mobilizados para entender 

como uma determinada ausência da tradição motivou procuras e propiciou leituras da 

obra de Carpentier.  

De modo destacado, a ênfase recai sobre a busca da legitimidade moderna, 

especialmente no diálogo que mantém com os antigos. A forma como isto indica, em 

seu aspecto mais relevante, a valorização do humanismo, com a presença de Montaigne, 

Morus, e de um de seus autores mais modernos, Baudelaire, e sua ânsia por legitimar o 

moderno como aquilo que aspira se tornar Antiguidade. A partir de agora, a ênfase recai 

sobre o modo como esta escrita que buscava experimentalismo tencionava agregar 

elementos do engajamento político. Não resta dúvida de que esta não foi uma escolha 

deliberada de Carpentier; antes, materializou discussões acirradas travadas pela 

intelectualidade latino-americana, expressou temáticas acerca do papel do intelectual na 

América e suscitou digressões sobre o mais adequado posicionamento nas querelas 

existentes entre os mais diversos grupos. E se tudo isto pode ser delineado a partir de 

seus escritos, as conferências de Alejo Carpentier tratam de um assunto próximo: os 

referenciais que norteiam a produção de uma obra de arte durante o período de restrição 

política. Para o autor, a arte permanece desviada do seu destino, que é ser a base da vida 
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dos homens em sociedade. A perda do significado social da arte vem acompanhada, nos 

termos de Carpentier, pela exacerbação do individualismo. Por isso, em suas 

conferências, demanda uma relação empática entre o escritor e a ambiência em que está 

imerso. Para que esta perda de sentido possa ser sanada, a tradução surge, em suas 

palavras, como o cerne da ação do escritor em busca da conformação entre a sua letra e 

a ambiência. Um ato que permite, por parte daquele que escreve, atingir o outro, pois 

este outro é o pertencente a uma mesma comunidade imaginada  pelo escritor e  sugere 

que a obra de arte, partindo de um referencial comum, lida com o mesmo referencial 

semântico do local do qual emergiu.  

Esta discussão, todavia, não trata apenas de lidar com a construção de obras 

artísticas, mas está diretamente vinculada ao cerne da discussão sobre o papel e o 

caráter da ação intelectual. O que se encontra, em termos de sua trajetória intelectual, 

neste capítulo, é o período dos últimos anos de vida, décadas em que adere, sem 

contestamentos, ao programa da Revolução Cubana. Anos em que os nomes tornam-se 

nome. Estes também são os anos em que o Barroco como opção retórica e escolha 

temática está vivo em sua vida. Para Carpentier, ele é a constante definidora da 

América. Aqui, neste escrito, ele será entendido menos como uma produção de 

Carpentier, mas uma prática de leitura. Uma deformação que ganha vida pelo ato 

produtivo de todo leitor que entende existir um ressoar histórico que, em algum instante, 

já teve vida. O Barroco é uma insistência histórica. O andamento particular da vida na 

América sugere uma espécie de sussurro que lembra que as formas legadas pela Europa 

já não se materializam de modo pleno.  

Este capítulo é uma leitura que quer entender leituras. A princípio as duas faces 

de uma mesma moeda: o equilíbrio da escrita como ato primordial de uma práxis 

política. Após confluências de leituras e propostas. O que restou de um diálogo – a 

literatura francesa – sua especificidade e a mudança. Em outro instante caminha-se para 

o particular da América: tradução. Após o que lhe é próprio – ou inventado – o barroco. 

Não se trata de um procedimento, mas a materialização de uma expectativa cujo 

fundamento reside em uma profunda empatia pelos homens, pelo humano.  

Carpentier retinha dos homens similitudes. De todos eles, acreditava ser possível 

encontrar um lugar de estabilização, um ponto comum capaz de unir-lhes. Não era seu 

olhar, apenas, uma forma de conhecimento; tendo a certeza do abandono humano, 
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tornava uma mística terrestre tudo aquilo que não podia esperar do alto. Continuar 

esperando talvez fosse o mais adequado. Afinal de contas, toda Revolução reside em um 

ato que implica paciência e desejo no porvir. Com toda paixão que tem – mesmo em sua 

meticulosa organização diária - semeia, sem contar com os braços campestres de alguns 

personagens; polemiza, sem ter a certeza do verismo científico, o princípio esperança, 

materializado sob a rubrica Revolução.  

 

     5.1 – Belle Lettres e política.  

 Uma rápida visada pelas conferências de Carpentier, pronunciadas 

especialmente ao longo dos anos setenta, permite ter uma dimensão do seu interesse 

pela leitura. Ela abrange diversos períodos da história, diversas línguas, porém, há a 

predileção por uma língua, a francesa, e por uma temporalidade, os escritores do 

Renascimento (mesmo que esta denominação seja abrangente demais), com destaque 

para Shakespeare e Montaigne. A presença destes autores, bem como o reconhecimento 

de novas perspectivas do romance, e a valorização da Vita activa, em suas palestras, 

descortinaram para Carpentier um percurso da tradição cultural do Ocidente. Não se 

pode falar exatamente de uma origem que sirva para as leituras dos textos do autor, 

todavia, deve-se considerar que a discussão acerca da tradição está ligada ao surgimento 

do conceito de moderno, o que remete aos debates proferidos nas repúblicas italianas do 

Quattrocentos.  

 Nesse momento de “descobrimento do mundo e do homem”, entendido como 

uma ruptura radical com o passado e tendo como fenômeno o surgimento do indivíduo 

moderno, como afirmava Jacob Burckhardt, (BURCKHARDT, 1991:211) que se 

desenvolveram as principais reflexões acerca dos novos modos de compreensão da 

singularidade humana ante a Natureza, sem buscar, de forma tão voraz, o recurso da 

espiritualidade, como ocorrido na chamada Idade Média. Uma de suas principais 

criações, a noção de paidéia humanista, desenvolvida nos círculos letrados das cidades 

do Quattrocentos, promoveu a singular aproximação entre política e letras. O debate 

entre Antigos e modernos, a relação de afastamento e aproximação com o pensamento 

cristão e com as concepções políticas, filosóficas e estéticas de gregos e romanos 

constituíram-se em novas fontes de busca por respostas acerca da natureza humana e 

para as disputas por poder entre as diversas famílias, reinos e pelo próprio papado, o que 
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criou a instabilidade política do período. O investimento de sentido nestes dilemas e a 

experiência elástica de relacionamento com a antiguidade fez com que a afirmação da 

condição de moderno surgisse como a preocupação epistemológica do período.  

 A paidéia humanista foi gestada no mesmo solo em que se uniram e germinaram 

os conceitos do humanismo cívico de inspiração clássica. Para os interesses deste 

estudo, a ênfase recai sobre o deslocamento, proposto pela Paidéia humanista, da vida 

contemplativa para a vida ativa, o que ampliou a pragmática forma de compreender o 

mundo dos homens. Este era o caminho do homem virtuoso, apto a assumir funções no 

mundo público. O modelo educacional, gestado dentro destes moldes, não poderia mais 

referendar-se pelas escrituras, pois suas respostas não davam mais conta do processo de 

secularização pelo qual passava a cultura ocidental. A atenção dos humanistas passa a 

estar dividida entre o estar no mundo dos homens e o tema da salvação, que, até então, 

possuía proeminência indiscutível. (BIGNOTTO, 2001:83-131) O uso intensivo da 

tradição Greco-romana foi traço original do Renascimento e propiciou uma nova 

maneira de entender a política, o que forjou as bases do pensamento político moderno. 

O novo investimento em leituras como Platão, Cícero, Sêneca e os estóicos, propiciou 

respostas antes não conhecidas para o tema da existência do homem e, especialmente, o 

modo como deveria ocorrer o permeamento entre política e letras. A querela entre 

antigos e modernos, aqui atualizada para uma discussão política, gerou a ampliação de 

horizontes para os modernos. A famosa imagem de “anão em ombros de gigantes” fez 

com que o presente, apesar de compreendido como de menor estatura, poderia ampliar 

seus horizontes, desde que não prescindisse do legado do passado. Nesta discussão já 

levantada aqui, os rumos da política propuseram a aproximação com a antiquitas, a 

cultura greco-romana, que apesar de remota, no tempo, estava próxima, nas ideias. 

Assim, a noção de mudança estava associada a um investimento no passado, mesmo que 

sendo remoto, o que torna o novo somente reconhecível através do antigo.  

 A relação de admiração, inspiração e citação de Carpentier pelo mundo antigo 

sugere mais uma de suas reinvenções como novo. Em nosso mundo contemporâneo, o 

predomínio da matriz iluminista, alimentada pela pouco atacada fé no progresso, fez 

com que a noção de mudança viesse associada, imediatamente, ao predomínio da 

novidade como uma guinada para o futuro por meio da ruptura ou deslocamento ao 

passado. Este é um apelo quase cotidiano e que amplia a sensação de aceleração 

vivenciada pela contemporaneidade. Carpentier, de forma diversa, orienta sua percepção 
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do moderno, nestes tempos, através de uma estreita ligação do passado. O que soa 

estranho, pois ela representa uma força de pensamento e de modelagem de si que 

pretende tornar-se novidade por essa mirada para o futuro, como através do conceito de 

Revolução, em permanente associação ao passado.  O interesse por reavivar suas raízes 

histórico-filosóficas, estéticas e políticas ocorre como um diálogo com o passado. Isto 

amplia a polissemia do moderno e daquilo que merece ser entendido como as formas 

em que conseguiu, especialmente, através de memórias, conferências e entrevistas 

inventar-se enquanto novo. Neste ponto, sua riqueza surge justamente pelos diversos 

significados que o moderno adquiriu, ao longo dos séculos.   

 O entendimento do termo moderno como conexo ao conceito de novo é, na 

verdade, uma categoria historicizável. A associação imediata entre o conceito de 

modernus e uma forma de apreensão do tempo, entendida, em sua forma mais geral, 

como contraposta ao passado, teve um surgimento, assim como as mais diversas 

percepções do conceito de modernidade.75 O que importa, para este estudo, é a forma 

como os humanistas do Renascimento propuseram a reelaboração do conceito de 

moderno em sintonia com a valorização da competência da condição humana e da 

dignidade da política. Newton Bignotto considera, mesmo sem ser este o cerne de seu 

estudo, que durante o Renascimento o cristianismo mesclou-se com o antiquitas, os 

valores da cultura clássica, o que tornou possível que eles, agora, pudessem ser 

considerados como tradição. (BIGNOTTO, 2001) Um legado, a partir desta ação, 

deveria ser reconstruído, pois o moderno já não significava, simplesmente, o novo, mas 

a aquilo que seria a novidade prenhe de passado. Isto revela a consciência histórica que 

o conceito de moderno, em uma moldura clássica, como queriam os renascentistas, 

sugere: há a livre escolha de padrões culturais que orientam a ação presente, inclusive, o 

desejo pelo passado.  

 A presença dos humanistas e a valorização da tradição, em sua obra, sugerem 

que Carpentier cultivou a admiração pelos antigos e o conseqüente respeito pelo legado 

do passado. A aproximação e gosto de Carpentier pela cultura clássica não se esgota 

nesta afirmação, que seus romances explicitamente indicam; pois em suas leituras era 

                                                           
75 As leituras que podem referendar estas percepções poderiam ser diversas. Porém, as principais são: 
GUMBRECHT, Hans Ulrich. Modernização dos sentidos. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1998, especialmente o 
capítulo 1. Outra possibilidade de leitura KOSELLECK, Reinhardt. Futuro pasado: para una semántica 
de los tiempos históricos. Barcelona: Paidós, 1993. Especialmente “Modernidad” e “Historia Magistra 
Vitae”. 
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motivado por questões de seu tempo, um presente inquietante em suas múltiplas 

possibilidades. É esta atitude que concebe, no presente, a atualização dos exemplos do 

passado. Postura similar ao que ocorria na Querelle, como o posicionamento que 

distingue o ponto de vista dos modernos daquele dos antigos, visto que estes concebiam 

o passado como insuperável e referência de excelência inatingível na posteridade. A 

noção que se aborda aqui é aquela que se refere ao conceito de imitatio como a 

inspiração em busca de aperfeiçoamento, o que a difere da vulgar imitação. As leituras 

de Carpentier sugerem este ponto que visamos arriscar, pois é aquilo que permite o 

enquadramento aqui proposto de um autor moderno no molde clássico. Essa era uma 

postura pragmática, formadora de seu ethos¸ que o fez recusar tanto a simples erudição, 

conforme os escritos do período pertencente ao grupo minorista já indicavam, e o 

fizeram evitar a postura eminentemente técnica, como as críticas que fez àqueles que 

controlam aviões e a pouca adequação ao uso da linguagem.76 Carpentier, em mais de 

uma vez, especialmente após a Revolução Cubana, expôs afirmações nas quais seu 

perfil “literato” e “político”, permaneceriam indissociávies. Duas faces de uma mesma 

moeda – cara e coroa.  

 Haveria, dessa forma, uma espécie de compatibilidade, existencial e afetiva, 

entre elas. Esta autoimagem reforça o argumento que enquadra este intelectual em uma 

moldura clássica, tal como concebida pelos literatos que escreveram entre os séculos 

XV e o XVII, período em que letras e políticas eram complementares. Porém, estas 

associações não devem ser entendidas como imediatas, visto que o conjunto de leituras 

de Carpentier não se prendeu unicamente a isto, basta, por exemplo, ter em mente a 

leitura de El siglo de las luces, ou a valorização de um estilo que se situasse em uma 

esfera contrária à linearidade e métrica: o barroco. Para Carpentier, a ação política era 

indissociável da faculdade do pensar, o que a expunha aos riscos da vida pública, como, 

por exemplo, em sua atuação como pertencente à embaixada de Cuba em Paris. Seus 

escritos revelam uma mesma forma de estar no mundo, reproduzem um estilo e uma 

matriz de pensamento que, permanentemente, visam tangenciar os limites do moderno.  

 E esta relação sempre ambivalente com o moderno pode ser ampliada por uma 

percepção que está espraiada pelos seus romances: a convicção de que o acidental nos 

                                                           
76 Ver esta questão da associação entre viagem e linguagem e a valorização de Shakespeare em 
CARPENTIER, Alejo. “O papel social do romancista”. In: A Literatura do Maravilhoso. São Paulo: 
Edições Vértice, 1987. 
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mais diversos momentos da história da aventura humana esconde, na verdade, algo de 

imutável. Tudo isto confere um traço peculiar à sua face moderna, pois reafirmam a 

moldura que tende ao clássico, apesar de nem sempre ser verificada em seu estilo, mas 

modelam a indissociabilidade entre atividade literária e prática política. Carpentier, 

seguindo a tradição greco-romana, conferia dignidade particular à retórica, como meio 

de persuasão e convencimento. (CARPENTIER, 1987) Entre elas estava o privilégio 

dado por muitos artistas a uma verdade que não se submetia à explicação científica. É 

possível interligar, dessa maneira, o intelectual e o político como uma versão 

contemporânea dos ideais da paideia humanista, com uma face particular de 

preocupação excessiva com aquilo que é o novo, o que o faz ir em direção ao moderno. 

Estas foram referências fundantes para sua automodelagem, conforme presente em suas 

palestras, memórias e epistolografia. Esta leitura que observa o caminho de Carpentier 

em sua aproximação do mundo antigo, que o relaciona com a tradição cristã e clássica, 

ilumina a leitura de seus ensaios, cartas, romances e palestras e permite entender como 

seu profundo respeito pelo passado se alia ao entendimento do tempo presente, apesar 

de não mais com uma experiência do tempo vinculada ao presentismo, como ocorria nos 

anos vinte. Sua perspectiva futura pode, dessa maneira, ser entendida com o olhar 

voltado para experiências pretéritas e seu legado imperecível. Diante do desnorteamento 

presente, a dificuldade de domesticar o futuro - referências para o entendimento do 

século XX - a crença na tradição e na construção de um legado, e consequente 

reconhecimento nele, mobilizou o interesse de Carpentier pela tradição letrada do 

Ocidente, por fontes do passado e por uma mirada, lenta e gradual, para o conceito de 

Revolução, conforme passa a aparecer em seus escritos, principalmente ensaios.  

 Não parece demasiado associar Carpentier à preocupação retórica, que remeteria 

a Cícero. Desse modo, a associação com o fazer historiográfico da época renascentista 

parece ser adequado, mesmo que se situe em risco, pela associação pouco tentada. 

Carpentier conhecia as referências a Cícero, principalmente pela leitura que de suas 

obras feitas pelos autores do Renascimento.77 O investimento na leitura de autores como 

Montaigne, Morus, Erasmo, dentre outros, possibilita a associação. (CARPENTIER, 

1987) O poder da oratória e retórica, e o conceito de educação que dele são resultantes, 

                                                           
77 É difícil saber exatamente quais foram as influências deste modelo retórico na escrita de Carpentier. 
Pode-se deduzir, entretanto, que ele teve contato pela leitura e valor dado aos autores do Renascimento. 
Uma referência para o permeamento das leituras de Cícero no Renascimento ver o capítulo 1 que lida 
com este tema em longa duração. In: FUMAROLI, Marc. L’âge de l’éloquence. Genève: Libraire Droz, 
1980, p. 37-233.  
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direcionam a atenção ao lugar decisivo ocupado pelo homem em todas as formas de 

saber. Estes são princípios ciceronianos que se mantiveram vivos, pelo menos até o 

alvorecer da modernidade. No Quatrocenttos, o poder da oratória e da retórica foram 

exaltados pelo seu ensinamento moral e cívico, como ocorreu com Petrarca.  

 Essas considerações iluminam o lugar da escrita na obra de Carpentier, 

principalmente sua preocupação com questões de estilo, como expresso em suas 

conferências, e as interfaces do intelectual com o político, viés aguçado, especialmente, 

durante a década de sessenta e setenta. O apego à tradição ocidental, como um fio de 

continuidade que se iniciou com a Ilíada e a Odisséia, conforme foi reelaborada pelos 

humanistas renascentistas e que teve continuidade, em sua obra, com leituras até o 

século XVIII, era mais um elemento de sua postura moderna vetusta. Tanto em seus 

ensaios, conferências e cartas, Carpentier guarda uma predileção por um relacionamento 

entre presente e passado no qual a conduta ética cria, entre eles, um fio de semelhança. 

Em seus personagens desta época, como por exemplo, em La Consagración de la 

primavera, ocorre a valorização de um ethos político, associado à virtudes que 

atravessariam uma época. Ou, então, como por diversas vezes afirmou em seus textos 

memorialísticos: “Yo vivo aqui de tránsito, acordándome del porvenir” Uma relação 

estreita entre passado e futuro. 

 Seguindo os humanistas renascentistas, que reelaboraram a tradição legada por 

Tito Lívio e Cícero, as épocas e suas variações circunstanciais não alteram a identidade 

profunda que serve de fio condutor de uma história. Os homens, apesar de submetidos a 

variações que o insiram em diversos mundos, possuem um mundo próprio, que tende à 

similaridade. Em épocas distintas, a História se assemelha a um estoque de situações 

que as representam, mas que, na verdade, expressam uma natureza humana constante – 

submetida às oscilações que a aproximam do mito de Sísifo. A portadora de uma 

pragmática, de uma exemplaridade orientadora das condutas pretéritas e futuras dos 

homens. Um caminho sugestivo para a superação do mito de Sísifo, permanentemente 

preso à sua labuta diária e aos seus desenganos. Como se retornasse mais uma vez às 

suas leituras da tradição romana, como na célebre afirmativa de Cícero de que a História 

é a Mestra da Vida. (KOSELLECK, 1993) Na aurora dos Tempos Modernos, a reflexão 

humanista associa esta retomada da História como recuperação da dignidade da política, 

como experiência democrática para os gregos, e republicana para os italianos. A 
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História era um ramo da retórica, preocupada com questões de ordem estética, tendo 

como orientação tanto a beleza como a eficácia do texto.  

 Nos romances de Carpentier, o jogo entre permanência e transitoriedade, 

repetição e constância, é sugestiva. A combinação entre o imperecível e o movimento, 

especialmente em seus romances da década de setenta, criam uma movimentação 

própria que reforça a exemplaridade da trama. Isto que poderia ser um paradoxo pouco 

resolvível em seus enredos adquire inteligibilidade nestas linhas. Elas revelam o esmero 

que mantinha com a leitura da tradição que entendia enquanto caminho para o novo e 

indicam o primor em lapidar sua face moderna com referências clássicas: o respeito ao 

passado, o pragmatismo do conhecimento histórico, o perene no transitório das 

aventuras humanas, a longevidade da cultura greco-romana e a validade do lapidário das 

virtudes humanas. Cabe salientar que esta não era uma postura nostálgica, pelo 

contrário, a preocupação com os principais dilemas da modernidade atualizava seu 

olhar. A sua rejeição por alguns traços da modernidade, a ênfase em outros, não lhe 

retirava a condição de pensador moderno; a reforçava. Na contramão das tendências que 

davam as costas para a tradição, encontrava nas experiências pretéritas o fio e o pavio 

da tradição.  

  Neste fio sem fardo, uma leitura foi seminal: Michel de Montaigne. Inaugura-se, 

com ele, uma escrita capaz de falar acerca dos mais diversos temas sem, 

necessariamente, descuidar do falar de si. O estreito vínculo entre a emergência da 

escrita do eu sob a forma de ensaio moderno que inspirou, profundamente, Carpentier.78 

A importância do conhecimento de si e a abertura para tudo o que dissesse respeito à 

humanidade, como na escrita do ensaísta francês, era parte de um arcabouço maior, que 

tratava de um discurso subjetivado que trabalha com uma particular noção de verdade. 

Ela existe enquanto associação ao critério de autenticidade, o que a possibilita ser 

transitória e prescindir de validade universal e absoluta, como se quer o discurso 

científico. Se isto aproximaria os escritos de Carpentier de ensaios modernos, 

vislumbra-se aqui não exatamente esta questão, mas a forma como ele, no papel de 

autor, criou para si um particular questionamento da modernidade. Seus ensaios têm 

                                                           
78 Sobre o ensaio, sua emergência moderna e o posterior bloqueio da imaginação causado pelo discurso 
científico, ver COSTA LIMA, Luiz. Limites da Voz. Montaigne, Schlegel, Kafka. 2ª edição. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2005. Especialmente o Capítulo 1. 
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como tarefa resgatar sentidos ao existir e um modo particular de lidar com os dilemas 

humanos, o que o permitem, mais uma vez inserir-se como novo.  

 Novo, de novo, é a capacidade de renovar-se. Um ensaísta e escritor múltiplo 

que, em textos de maturidade, mantinha preocupações de juventude, como a tradição e 

os dilemas da América, mesmo que sem as mesmas ênfases e recursos, como no caso do 

valor pragmático da História. A tradição não congela valores, mas os permite renascer 

em novos tempos, como os turbulentos em que viveu na década de vinte, ou na inserção 

nos ditames da Revolução, já na década de setenta. Todos eles expressão de uma mesma 

crise moral do século vinte, que necessitava novas interpretações e posturas. Pode-se 

entender seu cuidado com a trajetória intelectual, o valor da tradução e os últimos 

romances. Partes de uma mesma postura de renascimento em novos tempos e a tentativa 

de deixar um legado, de maneira forçosa, para o futuro. Um modo de lidar com as 

contingências da existência, o desejo de eternidade de um nome e de seus recursos 

estilísticos. Uma forma, enfim, de tornar a tradição o movimento de entrega sucessiva 

entre as gerações. 

  

 5.2 – Tradução: o passado entre palavras e intuitos.  

Carpentier, ao enfatizar seu vínculo com o experimentalismo, visa um processo 

de tradução capaz de gerar novas formas de identificação coletiva, a partir da construção 

de um vocabulário próprio, e que tem no passado o elemento primordial de construção 

da identidade latino-americana. A principal porta de entrada para estas proposições é o 

conjunto de suas conferências pronunciadas após 1947, pois enquanto em seus 

romances a tentativa de recriação de um tempo particular e múltiplo, adequado à 

percepção da realidade pelo autor, gera a redefinição da forma do relato histórico; em 

suas conferências, suas considerações incisivas propiciam afirmações de caráter 

propositivo, tanto acerca de uma identidade latino-americana quanto das técnicas de 

escrita do romancista. Nelas se situa um tema central, caro tanto ao campo discursivo da 

literatura quanto ao campo da história: a escrita e a elaboração de uma diferenciada 

representação do passado. No caso, para ser mais preciso, a sua tradução para uma 

forma romanesca. Tradução que, para Carpentier, nunca significa apenas aquilo que 

encerra uma leitura imediata dos fatos da história da nação, mas que se situa como 
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mecanismo de elaboração textual, base de constituição de representações 

comprometidas, em maior ou menor grau, com o verossímil.  

Este é o tom da afirmação de Alejo Carpentier em importante conferência:  

E maravilhados com a visão[,] os conquistadores encontra[ra]m-se frente a 
um problema com o qual viemos nos confrontar, nós os escritores da 
América, muitos séculos mais tarde. E que é a procura do vocabulário para 
traduzir tudo aquilo. [Grifo meu] (CARPENTIER, 1987:125) 

  

Traduzir: deslocar, redimensionar, verter. Ver e fazer ver. Como um novo 

caminho, uma mediação que propicie, através da construção de uma forma particular, 

mediar leitor e obra, intuição e visão a serviço de um projeto que, mascarado ou não, 

possui intencionalidade própria. A tentativa de inscrição do invisível no visível, a partir 

do espelhamento torcido entre ambiência e escrita, referencialidade e forma. Um debate 

sobre a forma e sua própria autodestruição, visto que sempre se inscreve em um 

movimento atrelado à historicidade de um determinado corpo autônomo e sua, forçosa 

ou não, inscrição do particular no universal. Surge, desta maneira, a exigência, por parte 

do escritor, da construção de novas formas de identificação coletiva, distintas tanto das 

utilizadas pelos anteriores acadêmicos e seus versos metrificados, quanto do frio 

racionalismo e classicismo europeu79. Em outras palavras, o poeta e o escritor não é 

apenas o cultor da forma, mas o gênio capaz de sondar a natureza das coisas e dar-lhes 

imagem, o intermediário entre a comunidade e suas demandas. No caso, a questão passa 

a ser pensar esta nova concepção de trabalho poético que está intimamente associada ao 

projeto político que emerge na segunda metade do século XX, em Cuba, e as mudanças 

políticas sofridas pela América Latina no período. Ou seja: como produzir a expressão 

de uma cultura para aquele novo corpo político, que embora autônomo e revolucionário, 

no caso de Cuba, carecia de um passado capaz de torná-lo portador de um destino 

compartilhado por toda a América Latina.  

 O que se pretende enfatizar, nesse caso, são as estratégias feitas pelo autor na 

conversão dos fatos históricos da América hispânica em representação literária, ou seja, 

como se ajusta a nota estética ao discurso historiográfico, em busca de construir um 

                                                           
79 A crítica de Carpentier às gerações anteriores está expressa de maneira clara em sua conferência “Um 
caminho de meio século”. In: CARPENTIER, Alejo. A literatura do maravilhoso. São Paulo: Vértice, 
1987. [1971] 
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romance histórico, e, simultaneamente, inferir uma proposição acerca da identidade 

latino-americana. Com efeito, o que persiste em suas afirmações é a tentativa de poder 

postular uma identidade histórica, essa busca que não se afasta dos fatos da história da 

América. Com romances representados em diferenciados cenários ao longo de todo o 

continente, Carpentier visa um conhecimento do passado alicerçado em outras bases e 

com uma linguagem que seja particular à americana. Roberto González Echevarria, ao 

analisar a obra de seu conterrâneo Alejo Carpentier, discute a relação entre narrativa e 

história hispano-americana, propondo que a obra do autor se situa na busca pela 

significação que a literatura pode dar enquanto método de autoconhecimento para o 

continente. (GONZALEZ ECHEVARRÍA, 1984) A proposta encontra sua validade na 

sugestão de desocultamento das amarras concretas que serviriam de referenciais para a 

sua construção narrativa, e, muito além disso, permitindo associar suas inquietações 

intelectuais às presentes no cenário historiográfico. Permite questionar se o Carpentier 

historicamente situado – via textos, estabelecendo diálogos entre o fazer historiográfico 

e a crítica literária, via referências históricas localizadas em sua obra – não se remete, 

mais do que à história, à tradução e a seus rituais de tessitura.  

  O fato de construir personagens a partir da caoticidade da vida cotidiana, que se 

multiplicam por diferenciados momentos históricos, explorando, lutando e avaliando 

criticamente determinadas ações, sempre de acordo com um conjunto de vicissitudes e 

particularidades de uma ambiência, exige do escritor a busca por uma presença onde o 

movimento não desqualifica o pensamento organizado, onde o pensamento organizado 

não desqualifica e nem enclausura a imaginação. E isso pede uma sensibilidade 

específica, porque a escrita/tradução é um movimento do pensamento que se torna 

visível através da letra escrita sobre o papel em branco. Perseguindo estas questões, não 

é demais afirmar que há uma sensibilidade Carpentier. No imaginário artístico latino-

americano ela tem um peso de fato – a imagem da moderna latino América passa por 

seu colorido, a paisagem confunde-se um pouco com a estrutura formal de seus 

romances. Através da plasticidade de sua escrita reconhecemos certa definição de seu 

intento; a expressão da alma latino-americana, esta parece ser a idéia vigente Carpentier. 

Aí estaria, portanto, um dos marcos do modernismo: assim como Carpentier representa 

a identidade histórica e social latino-americanas, também exprime a dimensão poética 

subjetiva. Um mito objetivo e um mito subjetivo onde estão pontuadas as fronteiras de 

uma América Latina estética através da escrita romanesca. 
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 Verossímil e inverossímil, entretanto, misturam-se nesse conjunto de rápidas 

afirmações. Eis a verdade de uma identificação afetiva constante, uma comunicação 

entre o trabalho e seu público, que o situam como discurso artístico real, constitutivo da 

cultura latino-americana moderna. O lirismo ingênuo poderia ser considerado, nesse 

caso modelar, um conteúdo determinado, certa construção que o trabalho do artista 

empreendeu e representou de modo privilegiado. Mas também a mentira de um 

processo artístico literário que esconde o processo de formalização de Carpentier sobre 

os clichês do “realismo maravilhoso”. Fala-se muito em Carpentier, mas talvez pouca 

atenção tenha sido dada a sua pena. A sua poética perde, assim, seu interesse específico: 

o seu caráter exclusivamente visual, a redução do mundo a uma visualidade e tensão 

irrestritas. O seu pensamento estético perde, assim, sua especificidade: o contraste 

incisivamente construído entre a preocupação formal e a comunicabilidade exigida da 

construção artística.  

 O conhecido esforço de Carpentier para adequar a sua pena de tradição européia, 

impregnada pelo contato com o surrealismo, à luz tropical resultou numa linguagem 

singular que caracteriza bem os romances latino-americanos do início da década de 

1950. Nem por isso essa linguagem é moderna no sentido rigoroso do termo. Ela se 

apóia em um mundo com substância, um mundo indubitavelmente real do qual ele só 

pode (re)agenciar e (re)figurar. O desejo é exprimir esse real, captar os seus climas. Há 

uma grande disponibilidade moderna em tudo isso, pode-se afirmar; cores e formas 

obedecem à imaginação do artista. É uma poética da transfiguração, entretanto, que 

pressupõe o mundo dado – perspectiva semântica, perspectiva atmosférica, até certo 

ponto, relações convencionais de espaço e tempo. A imaginação artística altera, não 

abole, contudo, a ordem tradicional. Carpentier, como demonstra a sua produção, sentia-

se atraído pelas rupturas do início do século, identificava-se ao lúdico no surrealismo e 

ao trato com a linguagem de James Joyce. Nele, porém, elas se integravam ao passado, 

compunham com os valores artísticos tradicionais, utilizando a liberdade moderna um 

pouco à antiga.  

 A busca continuava a ser por uma empatia com a paisagem e a vida ao redor, o 

drama lírico do sujeito diante do mundo. O lirismo permanece comentário e 

(re)potencialização da existência que ocorre no quadro de certa constância, certa 

experiência comum em contraste ou não com o cotidiano. A ambigüidade entre o 

voluntário e o involuntário se percebe de modo transitório, imerso em um panorama que 
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insiste postular a conceituação moderna da identidade latino-americana, assim como 

constrói múltiplos artifícios na trama, capazes de questionar a validade de sua própria 

existência ou, de um modo mais sutil, questionar a apreensão imediata e pueril da 

mesma, como pode ser dito acerca de Los Pasos Perdidos. Ainda neste romance, o 

modo como a escrita estrutura todo o texto e predetermina os momentos onde o 

encontro e o desencontro parecem comungar com as sensações principais do narrador; a 

maneira como a escrita carrega uma evidente conotação atmosférica, mas sempre busca 

alcançar uma auto-suficiência que não atinge a completude;  a confirmação da filiação 

de Alejo Carpentier à viagem etnográfica e sua dissolução, o mergulho do narrador em 

um passado biográfico e histórico que não pode ser atingido de totalmente; a 

impregnação afetiva do assunto temático no próprio processo de escritura, que se 

mantém assim no próprio limite do caráter temático do romance, tudo isso remete a uma 

tradição que seu texto visa superar. Questiona-se, principalmente em Los Pasos 

Perdidos, o retorno nostálgico à inocência primitiva através do diálogo simultâneo com 

a ruína das próprias aspirações do narrador. 

 Dentro da escrita latino-americana, no entanto, Carpentier anunciava uma 

emancipação diante dos pesos das velaturas e dos vernizes acadêmicos. Não obstante, 

traduzia uma vitória do sujeito moderno como autor da vida – mesmo a sua utilização 

de esquemas formais antigos não era simples arcaísmo, e sim um expediente moderno, 

um partido de construção, um compromisso entre a visualidade instituída e consciente e 

o desejo de abrir uma nova visão. Não há dúvidas, a escrita será sempre narrativa; a 

intenção, poético-descritiva. Mas personagem e fundo interagem, participam ativamente 

do processo que a palavra tenta conformar. Nesse sentido, suas ambiências, tão 

decididamente pictóricas e psicológicas, são notáveis por superarem a carga literária que 

o gênero implica. O nacionalismo lírico seria assim uma determinação estrutural do 

trabalho – na medida em que ele seguia preso ao âmbito de uma expressividade 

subjetiva -, mas foi construído, conquistado até, plasticamente, no âmbito da própria 

linguagem. Nesta trama, tudo acontecia ali mesmo, unindo e separando personagens, 

construindo paisagens, distorcendo ambiências. A América, vaga, vasta e ignara, lhe 

impôs de saída uma enorme tarefa: a de conquistá-la e interpretá-la com os meios de 

que dispunha. A estratégia para conquistá-la não se situa em um único e estrito 

caminho; Carpentier tenta dominar e desenvolver suas interrogações menos pelo 

excesso de paisagem (espacial) e muito mais através do recurso temporal, através de um 
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sentimento pictórico a favor da trama e do caráter dúbio dos personagens (como o seu 

Cristóvão Colombo, personagem de El arpa y la sombra ), em sua tentativa de abarcar o 

continente sem perder as suas contradições.  

 E esta discussão, em todo o seu interesse, declina para o próprio entendimento 

do pensamento estético de Alejo Carpentier; pensamento este que postula, em todo o 

seu desenvolvimento, uma noção particular de obra de arte, assim como da atitude 

estética demandada do indivíduo. Carpentier vislumbrou na proposta da adoção de uma 

atitude estética internalista a via que poderia conduzir à superação da perspectiva 

individualista moderna. Para ele, a supressão do auto-interesse demandava uma atitude 

desinteressada diante da obra de arte, que vise compreendê-la em todas as suas nuances 

formais e múltiplas possibilidades. Para Carpentier, apesar de todo vínculo estrito com o 

marxismo, submeter a arte a alguma ideologia é um equívoco; em oposição a esta ótica 

externalista, o conceito de arte social busca situar a dimensão social da arte no interior 

mesmo do fazer artístico. E esta operação formal tem em seu cerne um procedimento 

fundante: a tradução. Ela parece ser a cristalização de um conjunto amplo de estudos 

que gravitaram em torno do próprio desenvolvimento do autor enquanto romancista, 

tendo como carro-chefe a história, a antropologia e a música. Estes estudos tornaram-se 

relevantes para ele, uma vez que acreditava que o folclore guardava vestígios da 

identidade nacional. E, nesse caso, a palavra vestígio não está aí posta de maneira 

fortuita. O folclore não é o depositário, o guardião ou o portador da identidade nacional; 

ele somente existe a partir de um investimento do sujeito, no ato da escrita, que concebe 

uma transcri(a)ção daquilo com que se defronta. Sujeito e objeto estarão em uma 

confrontação íntima que gera a adequação de ambos, tendo papel fundamental na sua 

formulação do conceito de arte social.  

 O ponto de vista moderno sublinha o fato de que a arte alcançou modernamente 

a sua independência relativamente às outras esferas da experiência. No mundo 

secularizado moderno, a arte não obedece a nenhum preceito religioso, não sofre 

injunções no domínio da ética e, além disso, não precisa fornecer o conhecimento do 

termo, um tanto quanto impreciso, realidade. Em seu importante estudo, Ciência como 

vocação, Max Weber afirma que, em nossa época, diversos deuses permanecem 

defrontando-se no palco moderno, sem que o indivíduo possua uma argumentação 

racional capaz de postular uma escolha sensata, precisa e decidida sobre algum deles. 

Este diagnóstico delineia a existência de um novo politeísmo, plasmado em um novo 
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contexto onde “uma coisa pode ser verdadeira, conquanto não seja bela, nem santa nem 

boa”. (WEBER, 1984) Com certeza, para Alejo Carpentier, interessava justamente 

afastar-se dos riscos do moderno politeísmo e reivindicar, em matéria de arte, critérios 

que, não sendo externalistas, derivassem, em última instância, de preocupações de 

natureza ética e política. As conhecidas conferências proferidas, sobre diversas 

alcunhas, em todo território latino-americano, diversificam e ponderam a centralidade 

da forma na construção artística, ao mesmo tempo em que não deixam de equilibrá-las 

com a dimensão social que a permeia. O que está em jogo, nesse caso, é a proposta de 

distinção da esfera artística como um espaço diferenciado onde estaria em jogo, a partir 

da centralidade da tradução para a lida com a arte, a vocação eminentemente social da 

arte; o que realçaria o esforço, ao longo de toda uma vida, da busca pela compreensão 

dos vínculos entre aspecto estético e artístico, permeados pela dimensão social da arte, 

de forma que não resultasse em alguma subordinação, mas que possibilitasse a 

integração de todos em uma única experiência.  

 Essa integração, esse permeamento proposto pelo autor, tinha como pilar central 

o sentido de localizar na arte, na dimensão da tradução, uma força moralizadora. Alejo 

Carpentier afastava-se, por este motivo, da conceituação da arte como valor autônomo. 

E também não se identificava com aqueles que pretendiam reduzir a arte a uma função 

meramente ideológica com uma expressão panfletária. Sua proposta foi considerar a 

questão moral implícita no próprio modo de ser do fazer artístico. A aproximação entre 

tradução, processo ambivalente de escrita da nação, com tudo o que isto implicava para 

uma nova concepção da técnica artística e para a lida com o passado, deveria garantir a 

superação do desvio moral representado pelo desconcerto das nações.  

Essa imagem parece válida para compreender a presença do passado como um 

artifício inexpugnável da escrita e a articulação, presente principalmente nas 

conferências de Carpentier, entre particular e universal em seus romances históricos. 

Neste caso, o texto tenciona evitar as afirmações de que o autor cubano praticava um 

nacionalismo estreito em sua leitura do passado, visto que a ênfase na linguagem 

confere ao romancista o papel primordial de artesão de uma nova interpretação do 

mundo. Com isto, pretende-se não apenas situar a obra de Alejo Carpentier na 

ambiência latino-americana analisando seus pontos de contato e divergência, tangência 

e dissonância que lhe propiciou vida; mas buscar outras formas de discurso que a 

iluminem a partir de seu significado para a cultura, como no caso da tradução, sempre 
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de acordo com a especificidade de determinados textos que dialoguem com questões 

amplas referentes à escrita histórica e à (re)significação simbólica feita pelo escritor  

 Cabe considerar, enquanto sustentação deste ponto, que, como afirma Hans 

Ulrich Gumbrecht, um dos legados intelectuais mais decisivos do momento romântico é 

a noção de que os produtos culturais devem expressar o seu lugar de produção. Esta 

exigência foi construída historicamente: associar conceitos e ideias a um determinado 

lugar só pôde se tornar uma exigência quando eles deixaram de ser artefatos abstratos e 

passaram a ser concebidos como “objetos situados historicamente”.80 Em outras 

palavras, trata-se de lidar com o desejo pela História, condição particular do 

romantismo, que está associada a uma forma de compreensão do conhecimento 

histórico elaborado a partir da continuidade, também produzida pelo período romântico, 

da noção de “consciência histórica”. (BAAN, 1995) Uma tradição que remete a Hamann 

e Herder e que tinha no desenvolvimento de uma abordagem histórica da obra de arte a 

sua particularidade e ruptura diante da perspectiva anterior,81 presente principalmente 

nos escritos de Winckelmann.  

 Sem querer entrar na discussão referente à ambiência alemã, mas utilizando-a 

para o desenvolvimento do argumento, percebe-se que entre ambas existem pontos de 

contato sensíveis. Da mesma forma, a questão da tradução ou transplantação de idéias 

de uma cultura para outra passa a estar inserida em um conjunto de argumentos de 

âmbito mais extenso referentes à questão da nação. Aqui passa a existir um debate 

amplo acerca da inadequação da imagem produzida pela expressão poética e o local de 

referência a que ela se destina, uma discussão que remete ao período romântico, por 

excelência. Quando ficou claro, para Carpentier, que a América Latina, devido ao 

conjunto de mudanças ocorridas ao longo do século XX – inclusive a própria 

independência cubana recente, de 1902, – (MONEGAL, 1984) demandava uma nova 

maneira de imaginar a nação, constituída enquanto objeto de experiência, essa reflexão 

sobre o romancista como um indivíduo capaz de produzir um novo mundo, a partir 

daquilo que estava suspenso na atmosfera cultural, passa a ser uma necessidade 

imediata. 

                                                           
80Esta demanda tornou-se um aspecto do processo de historicização que caracterizou a modernidade 
ocidental GUMBRECHT, Hans Ulrich. “Depois de aprender com a história”.  In: Em 1926. Vivendo no 
limite do tempo. Rio de Janeiro: Record, 1999, p. 459- 485.  
81Sobre a tradição romântica de abordagem histórica ver NISBET, H. G. “Introduction”. In: NISBET, H. 
G. (org.). German Aesthetic and Literary Criticism. Winckelmann, Lessing, Hamann, Herder, Schiller 
and Goethe. Cambridge University Press, 1993. 
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Considerado parte integrante desta atmosfera cultural, o passado, abordado de 

maneira múltipla ao longo de toda a sua obra, deve ser um destes elementos a serem 

trabalhados pela pena do escritor. Cabe, inicialmente, destacar a centralidade do passado 

para o autor: 

Voltemos a atenção para a nossa América. Aqui o épico, o épico terrível ou 
o épico belíssimo, é coisa cotidiana. O passado pesa de forma tremenda 
sobre o presente, sobre um presente em expansão que avança, queimando 
etapas, na direção de um futuro povoado de contingências. (CARPENTIER, 
1987[1975]:83) 

 A presença do passado o torna um elemento incapaz de ser dispensado na 

construção da representação artística. Ao mesmo tempo, o trabalho com o passado passa 

a exigir um esforço criativo da mesma qualidade daquele atribuído a todo escritor, ou 

seja, criar novas formas para experiências e ambiências que até então não tinham como 

se expressar. O novo vocabulário conseguido pelo escritor não era disposto através da 

elaboração de uma nova língua. Ele se encerrava, todavia, na demanda por outra forma 

de tratamento em que há a solicitude de uma nova perspectiva. “Portanto, para 

compreender, interpretar este novo mundo o homem necessitava de um novo 

vocabulário, mas, além disso, – pois um não viveria sem o outro – de uma nova ótica”. 

(CARPENTIER, 1987[1975]:80) Produto de uma experiência histórica, a obra de arte 

expressa a capacidade artesanal da construção poética atrelando particular e universal 

em si. Ao tecer considerações acerca da língua e do vocabulário a ser utilizado, enfatiza 

Carpentier seu intento. “Criação de um novo idioma, sem rejeitar as palavras dos outros 

idiomas que se infiltraram na fala cotidiana pela ação da técnica”. (CARPENTIER, 

1987[1975]:80) A obra literária deve ser capaz de transmitir uma experiência, fruto do 

olhar em perspectiva, da nova ótica gerada pelo autor; este é o papel que ele confere ao 

romancista, em seus objetivos primordiais, pois 

Eles entendem a linguagem das massas de homens de sua época. Estão, 
portanto, em condições de compreender essa linguagem, de interpretá-la, de 
dar-lhe uma forma – principalmente de dar-lhe uma forma – praticando uma 
espécie de chamanismo, quer dizer, em uma linguagem audível uma 
mensagem que, na sua origem, pode ser titubeante, disforme apenas 
enunciada e que chega ao intérprete, ao mediador em fragmentos, aos 
trancos, por espasmos. [Grifo do autor] (CARPENTIER, 1987[1975]:80) 

 “Dar uma forma”. Este ritual, esta forma de chamanismo, para usar as palavras 

do autor, estão contidas, por excelência, em seus romances. O próprio conceito de 

romance, conforme nos ensina Lukacs, o situa em uma dimensão instaurada no 
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descompasso entre interioridade e mundo. O perspectivismo de Carpentier não se 

resume, apenas, na simples codificação de um relativismo histórico como reação ao 

positivismo, mas na tentativa de estabelecer uma relação viva com o passado, mediada 

pela a-temporalidade e a-historicidade mítica das obras de arte. Às vezes forçosa, às 

vezes espontânea, a possibilidade de, através de seus romances históricos, dar molde ao 

seu objetivo; ao seu desejo sempre incompleto de uma obra capaz de dar conta da 

tradução para o presente de uma experiência histórica. Uma forma de estetização do 

passado pautado na noção de que ele guarda um caráter pedagógico e que, 

posteriormente, necessita ser reenviado para a vida ordinária. Em outras palavras, a 

forma é o resultado de um esforço de tradução do indivíduo baseado na noção de que 

interior e exterior se situam em planos diferenciados, atrelados, nesse movimento, pela 

sua capacidade de plasmar aquilo que lhe rodeia em uma obra de arte.  

 Esses argumentos estão em diálogo com as considerações tecidas por Alejo 

Carpentier, principalmente em suas conferências. Nesta instância, o que Carpentier 

solicita ao escritor é a existência de certa liberdade em sua escrita, mas uma liberdade 

propiciada justamente pela adequação da forma à temporalidade particular da América 

Latina. Por isso, afirmou que 

Diante da presença do passado no nosso presente, vivendo um tempo onde já 
se pode sentir as pulsações do futuro, o romancista latino-americano terá de 
quebrar as regras de uma temporalidade tradicional no relato, para inventar a 
que melhor se adapte à matéria tratada, ou fazer uso... de outras que sejam 
apropriadas às suas concepções de realidade. [Grifo meu] (CARPENTIER, 
1987[1971]:84) 

Para ver e fazer ver, o romancista, segundo essa concepção, deve procurar na sua 

elaboração do passado não apenas os aspectos formais e modelares da sua produção, 

mas também todo um universo cultural que está inserido, por que não dizer, expresso, 

por meio da obra de arte. Claro está que essa atividade, da forma descrita por 

Carpentier, nada tem de impensado: é um gesto instantâneo do autor que traça um 

retrato completo do estado da sua comunidade imaginada. Sem dúvida, para um autor 

moderno como Carpentier, a obra de arte carrega uma tarefa: restituir a complexidade 

original de onde germina.    

Cabe ressaltar, neste instante, que para Carpentier somente um entendimento 

profundo do mundo em que se está imerso pode dimensionar corretamente essa 

produção. A obra-de-arte, no caso de sua produção a obra literária, deixa de ser apenas 
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um sistema de códigos transparentes e intercambiáveis que visam gerar uma afetação no 

leitor e passa a ser a expressão de um mundo particular, após o trabalho do artista. Pois 

em tudo o que foi dito está implícita a concepção de que o texto deve ser escrito após 

um esforço para situá-lo no interior do mundo a partir do qual foi produzido e do qual a 

obra literária se torna, pode-se dizer, a sua metonímia.  

Não obstante, é a presença do passado que gera a mudança da forma de 

representação do tempo pelo romancista em sua obra literária, pois é parte inalienável 

da identidade latino-americana. Como toda identidade, a latino-americana criada por 

Carpentier também se funda em um exercício de localização, numa geografia imaginária 

que, lembra Adriana Rodriguez Pérsico, determina lugares de assentamento para a 

confecção da memória coletiva. (PÉRSICO, 1994:83) De maneira detida, o ato de 

tradução para a forma romanesca de Alejo Carpentier aproxima-se daquilo que Homi K. 

Bhabha nomeia como o processo ambivalente de escrever a nação: a produção cindida 

entre o tempo pedagógico – em sua temporalidade continuísta que funda uma origem 

histórica no passado – e o performativo – os princípios prodigiosos do povo como 

contemporaneidade fruto do ato de escrita do romance. (BHABHA, 2003)  

A relação íntima entre forma e tradução nos direciona a uma das questões 

recorrentes na obra de Alejo Carpentier, o debate acerca das culturas clássica e barroca. 

Se em alguns momentos o autor avança na linearidade enquanto expressão do tempo, na 

maioria das vezes há a particularização de um tempo barroco, característico da cultura 

ibérica. O barroco, nas conferências e na obra de Carpentier, é transformado em 

conceito – a saber, sua formulação teórico/abstrata relacionada a uma experiência 

histórica específica – e permite a este escritor situar-se no mundo em que vive e propor 

uma feição particular a sua própria maneira de encarar o trabalho artístico. No caso, o 

que existe para Carpentier é um contraste entre a cronotopia barroca e a cronotopia 

européia, alicerçada na convivência simultânea de passado, presente e futuro enquanto 

caracterizadores do tempo latino, diferenciado da linearidade europeia.82 Nesta 

instância, o que passa a estar em debate é a perda de uma temporalidade modelar, 

caracteristicamente européia, vinculada a uma estética classicista, frente ao novo tempo 

múltiplo presente nas Américas.  

                                                           
82 Por cronótopo entende-se as formas historicamente estabelecidas de situar as experiências no plano 
temporal. Sobre esta categoria ver: GUMBRECHT, Hans Ulrich. “Cascatas da modernidade” . In: 
Modernização dos sentidos. São Paulo: Ed. 34, 1998. 
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Nestes termos, em sua fabricação do passado, através dos romances históricos, a 

centralidade do barroco para a sua perspectiva implica em uma maneira particular de 

encarar a relação com a tradição. Em o Espelho de Próspero, Richard Morse, por 

contraste com a experiência dos Estados Unidos, pondera acerca da existência de um 

caminho modernizante, próprio ao ibérico, que não está ligado unicamente à noção de 

ruptura, pelo contrário, enxerga um caminho vinculado à interpelação do passado como 

outra forma de caminho para o moderno. (MORSE, 1988) E isto não nega a sua 

admiração ou mirada para o antigo. A robustece; pois a relação com o clássico molda o 

tom de relacionamento com o passado e com a construção de sua postura intelectual, 

enquanto o barroco aproxima-se como uma forma de escrita. 

O barroco, conforme as palavras do autor de El reino de este mundo, é uma 

“constante humana” definidora, por excelência, do latino-americano. “A América, 

continente de simbioses, de mutações, de vibrações, de mestiçagens, sempre foi 

barroca.” Ou ainda, em outra passagem, “a consciência de ser outra coisa, de ser uma 

coisa nova, ser uma simbiose, de ser um crioulo; e o espírito crioulo já é por si mesmo 

um espírito barroco.” Em outras palavras, Carpentier busca um espelhamento entre a 

definição de uma identidade cultural e a própria estratégia narrativa utilizada em seus 

romances históricos. (CARPENTIER, 1987[1975]:121) Entretanto, este espelhamento 

não confere um caráter mimético ao romance, mas a tradução de uma ambiência – onde 

são levados em consideração aspectos culturais e passadistas, muito mais que naturais – 

para a nova forma. 

A conversão do histórico em representação literária situa a tradução do passado 

como o elemento primordial da operação empreendida por Carpentier para (re)escrever 

a história através do discurso literário. Com efeito, o que passa a estar em jogo é a 

ligação íntima entre representação do passado, constituição da nação e produção de 

identidades; território fluido que situa a obra de Carpentier na confluência entre 

múltiplas e diferenciadas perspectivas, terrenos diversos, para ser mais preciso, que se 

enriquecem mutuamente devido à porosidade existente entre eles.  

Nesse caso, para concluir, a fixação de conteúdos Carpentier tão fáceis e 

correntes mostra bem que a crítica histórico-literária pode, muitas das vezes, 

unicamente associar seus estudos a um debate excessivamente vinculado à 

representação imediata da ideia. O fato de que um autor pode sofrer um reducionismo 
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interpretativo que limitam as possibilidades de construção de enredo por parte dos 

romancistas; ou seja, a ausência de leituras que valorizem a complexidade da 

linguagem. Se Carpentier procurava de fato ilustrar ideais estilizados, ele não era o 

simples tradutor da alma sabidamente aguerrida do latino-americano. O ministro de 

relações exteriores para assuntos culturais de Cuba era um autor rodeado de dilemas da 

escrita e às voltas com a realização de um estilo. A América, a natureza e a sociedade 

viravam assim também questões de escrita, tanto quanto o surrealismo, o 

impressionismo, Thomas Mann, Morus, Baudelaire e Montaigne. Em meio a essas 

informações e a essas pressões e aspirações, o artista misturava suas tintas, seus sons e 

utilizava sua pena. E é em meio a esse processo que devemos buscá-lo. Antes dos 

clichês e dos conceitos que produziu e no qual, inevitavelmente, se enredou; como o do 

próprio “realismo maravilhoso”, por exemplo. Somente assim, acredito, ele possa 

guardar um interesse para o debate contemporâneo sobre práticas sociais e para a escrita 

da história.  

 

      5.3– Carpentier e o barroco: o artifício autêntico. 

 Carpentier possuía duas fomes: uma saciável, a outra não. A primeira se dá no 

espaço-tempo. Nos diversos personagens e escritos romanescos. A outra ocorre no 

espaço da transcendência. Em uma espécie de busca por comunhão com o infinito; na 

rarefeita certeza de suas indagações; na abertura para que seus escritos possam estar 

permeados por indagações atemporais. O inquérito acerca da condição humana como 

princípio heurístico. A manutenção dos olhos abertos sobre a realidade somente 

encontra sentido no instante de cruzamento entre o perene e o transitório, entre o 

ininterrupto e o abrupto. Seus romances são assim: circunstanciados e atravessados por 

questões que estão para além deles, como o lugar do homem em El reino de este mundo. 

 Suas referências cristãs, espalhadas em seus romances, ensaios e crônicas, 

possuem um estilo de confluência: o barroco. Talvez este tenha sido o tema mais 

abordado pela sua fortuna crítica. Por vezes entendido como recurso estilístico, por 

outras como organizador de um enredo temático, o barroco foi uma espécie de recurso 

definidor de seu percurso mundano. Não apenas pelas palavras de seus críticos, o 

barroco foi apresentado enquanto o próprio da América Latina e o dístico de uma época: 

a nossa contemporaneidade.  
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O barroco foi comentado por Carpentier em diversas oportunidades, 

especialmente em seu ensaio “O barroco e o real maravilhoso”. Análises detidas sobre o 

vínculo com o barroco e os diversificados recursos estilísticos empregados foram feitas 

por alguns críticos. Irlemar Chiampi entende que a escrita de Carpentier desenvolveu-se 

a partir da tensão entre barroquismo e realismo subjacente à sua modernidade 

americanista. (CHIAMPI, 1998) Elas expressam, para a autora, uma patologia da 

linguagem pautada na tentativa de ajustar um projeto realista a um estilo barroco. Seu 

intento ganha força após El siglo de las luces, escrito em 1962, e alguns ensaios, como 

“Problemática de la actual novela latino-americana”, de 1967. (CARPENTIER, 1967) 

Nesse último, Carpentier propõe a retomada da “teoria de lo real maravilloso 

americano” apresentada, a princípio, como o Prólogo a El reino de este mundo e a 

desenvolve para tratar da “teoria de los contextos” latino-americano, que considerava 

como uma das singularidades de sua proposta. Seus romances dos últimos vinte anos de 

vida, além disso, enfatizam o tema do barroco, como se fossem a expressão do acesso a 

uma presença surda, esquecido pela modernidade.  

 Outro viés de análise comum à obra de Carpentier é aquele que o aproxima de 

outro autor consagrado que tenha aprofundado, em mesma temporalidade ou pouco 

depois, alguma reflexão acerca do barroco. Isto é o que ocorre, por exemplo, com 

Rogelio Rodriguez Coronel, ao aproximar Carpentier de Eugenio D’Ors por meio da 

sincronia espaço-temporal. Ambos vivenciaram os anées folles franceses e a suas 

opções pelo barroco encontraram pontos de similaridade, inclusive a proximidade de 

ambos com algumas reflexões desenvolvidas por Miguel de Unamuno. (RODRIGUEZ 

CORONEL, 2009) Nesse caso, Carpentier passa a ser entendido por meio do recurso 

comparativo que permite lapidar um conceito de barroco próprio ao ambiente latino-

americano.  

Apesar destes caminhos instigantes de análise, o viés deste tópico tenta lançar 

luz a outro lugar. Ela visa entender a opção de Alejo Carpentier pelo barroco, ou como 

alguns afirmam o neobarroco, como uma resposta ao ambiente conturbado do século 

XX, não somente da América Latina. Dentro do regime de historicidade moderno, a 

caminhada para o antigo, conforme encenada na obra de Alejo Carpentier, representou 

mais do que simplesmente a utilização de referências pedantes de autores da 

Antiguidade clássica ou autores do Renascimento. Ela esteve vinculada ao modo como 
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entendeu os principais impasses do século XX e algumas de suas principais inovações, 

como a cultura de massas, por exemplo.  

A proposta a ser sustentada entende que o investimento de Carpentier no barroco 

implica na imissão em um estilo de escrita, política cultural e na discussão do tema da 

identidade nacional que não nega a sua relação com o clássico, mas representa seu 

caminho para o antigo. A partir de uma determinada experiência do tempo, sua relação 

com o passado não se dá como fuga, mas imersão em uma modernidade crepuscular que 

não evita as permanências de impasses do século XVIII no mundo contemporâneo. Para 

Carpentier, o barroco latino-americano é uma constante definidora da América Latina; a 

permanência da tensão constitutiva de uma modernidade que não se insere plenamente 

nas referências dos valores da modernidade europeia que erigiu o progresso e a técnica 

como fundantes do século XX. A opção pelo barroco não nega a presença de toda a 

tradição cultural ocidental em seus escritos, mas presta-se a uma pergunta vocacionada 

a temas que tratam do século vinte. O que o difere, em muitos de seus romances, de 

optar pelo uso diverso dos autores clássicos para entender os desvãos da condição 

humana. Uma inserção precisa no mundo que desvela as suas cortinas após a Primeira 

Guerra Mundial.  

Estas palavras, entretanto, não ganhariam sentido caso não fossem associadas a 

uma questão maior. Ela se situa no sussurro permanente de textos; na arqueologia de 

uma procura; na escrita, sem qualquer alicerce, que se quer ato fundador. E a escrita só 

existe enquanto leitura; o lugar de muitos lugares. Como estilo, o barroco é produto da 

Contra-Reforma.83 Sua eleição, em meados do século XX, significou a retirada do limbo 

de uma proposição que, por si mesma, surge como ato crítico. Em fins da década de 

quarenta, a escrita de El reino de este mundo e Guerra del tiempo representou o ganho 

de consciência histórica da obra de Alejo Carpentier do qual jamais se apartaria. 

Especialmente após a publicação de El siglo de las luces o investimento no barroco 

passa a ser a busca pela legitimidade histórica de uma obra, mas também do ato de dar 

sentido ao latino-americano. Esta recriação da história à luz dos desafios do presente 

dissimula certo rapto que seus textos fazem. Eles se situam em uma arqueologia que 

                                                           
83 Maravall utiliza-se das noções de estrutura para conceber o barroco como uma manifestação cultural de 
época associada a um período de crise econômica e social. Sua manifestação abrange o século XVII, 
especialmente na Espanha, e representa a consciência da crise. MARAVALL, José Antonio. A Cultura do 
barroco: análise de uma estrutura histórica. Tradução Silvana Garcia. São Paulo: EDUSP, 1997.   
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nega a linearidade progressista da história ao passo que reforçam a permanência 

histórica, que se quer legítima, do barroco.  

Quando trata de refletir acerca dos valores definidores da identidade latino-

americana, toda a sua discussão parece possuir audácia pela questão instigante e 

insistente da permanente “questão da origem” que os escritores latino-americanos se 

propuseram a enfrentar na composição de suas obras. Não se tratava, para este autor, de 

fazer uma alusão ao fato de que a formação cultural latino-americana havia nascido no 

século XVII, mas que o barroco impregnou toda a produção cultural posterior ao século 

de sua aparição. À questão da origem soma-se a questão da identidade e de uma 

proposta estilística patronímica – que seja reconhecida imediatamente e que postergue 

sua influência. A escolha pelo barroco, ainda ela, nega as metáforas organicistas do 

crescimento vegetativo que, apoiados no historicismo, propõem uma teleologia 

naturalista que termina por chegar a um instante de plenitude. O barroco apresenta-se 

como uma marca do passado, ainda viva, pois passa a ser verificada por meio de 

metáforas substancialistas – como a constante definidora da América pautada na 

entificação do nacional. Se o zênite da consciência histórica for alcançado, ele ocorrerá 

no momento em que se der a Revolução – a promessa de um futuro que ainda não 

alcançou sua plena consagração. (CARPENTIER, 1987) 

O Barroco explicita o lugar da diferença. A temporalidade casuística e valorativa 

na qual a abertura para a experimentação fragmentada do tempo encontra refúgio. E, 

como em romances como Los Pasos Perdidos, não há um encontro ou uma revelação ao 

final do romance. O que se encontra é certa frustração de uma busca que não consegue 

atingir plenamente a sua revelação. E isto não é simples secularização das perguntas de 

Carpentier acerca do homem e do destino da América Latina. Pelo contrário, há a 

mesma tendência metafísica do romance El reino de este mundo em sua pergunta acerca 

de qual a possibilidade de que o homem consiga grandeza neste mundo. A diferença 

entre estes dois romances dos anos quarenta e cinquenta situa-se no privilégio dado em 

Los Pasos Perdidos ao modo como o movimento temporal é captado e analisado em 

uma imagem espacial, enquanto em El reino de este mundo a pergunta acerca do mito e 

da valoração do humano são mais latentes. Neste último, a imagem do desfecho final 

faz com que toda a dor sofrida pelos distúrbios da Revolução seja purificada pela 

pergunta sobre o encontro da grandeza humana.  
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O interesse e investimento no barroco é parte daquele caminho para o antigo e 

da ênfase na tradição clássica, como parcela da reinvenção constante na tradição, 

conforme percebido ao longo de todo este estudo. O que torna este debate instigante é 

que a leitura dos escritos de Carpentier dialoga com as diversas maneiras como buscou 

perceber sua imagem pública de autor. Conquanto seus escritos articulem uma grande 

dose de imaginação para sua relação afetiva com o passado, a modelagem de sua 

postura pública e as variadas formas com que terminou por exercer diversificados 

ofícios apresenta diálogo com o tema barroco. Especialmente pelo modo como pareceu 

articular a relação entre autenticidade e artificialidade. Carpentier era um erudito em 

música que, diferente de outros teóricos de princípios do século, não entendia haver 

nenhum tipo de problema com o diálogo com a cultura de massas. Entende-se, nas 

linhas que o leitor tem em mãos, que essa percepção de Carpentier é parte de uma 

intencionalidade maior fruto de sua abertura para o moderno e os bens culturais da 

modernidade. O rádio é um deles. Porém, o cinema, a dança de Josephine Baker, o 

encantamento pelas pinturas surrealistas, a relação estreita com Robert Desnos e, 

especialmente, os múltiplos modos com que buscou reinventar sua biografia, ao longo 

dos anos de vida, puderam ser compreendidos enquanto um modo de articulação entre a 

artificialidade e a autenticidade.  

Na última entrevista autobiográfica que deu em sua vida, Alejo Carpentier, 

auxiliado por seu entrevistador-biógrafo Ramon Chao, compôs um relato no qual um 

comentário, aparentemente sem importância, pareceu orientar os rumos de todo o 

desenvolvimento posterior do escrito. Sobre a postura de Carpentier ante o mundo, 

Ramon Chao considera: “Tímido y discreto, cuando se sentia en confianza y daba en 

conversar era el amigo más cariñoso, transformando sus charlas en relatos 

autobiográficos y barrocos”. (CHAO, 1985:12) A qualificação de barroco para a forma 

como Carpentier lida com suas biografias e relatos permite conexões sugestivas. 

Escrever sobre si mesmo, ainda que importe a concordata com certo verismo, funda seu 

comprometimento, sobretudo, na exploração da memória – o que para se efetivar 

plenamente ocorre por meio do recurso à imaginação e ao artifício. Nos diversos 

instantes em que optou por expor publicamente sua autoimagem, Carpentier pintava-se 

como o possuidor de uma trajetória intelectual linear e coesa. Sua troca epistolar com 

González Echevarría é um grande exemplo da ausência de atenção aos seus anos 

franceses e do desejo de manter a coerência de seu discurso intelectual. A diversidade 
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de artifícios era aquilo que possibilitava manter a imagem ausente do autêntico em seus 

escritos autobiográficos. Um investimento intimamente ligado ao desejo de manter-se 

fiel ao seu recurso moderno de unir artificialidade e autenticidade, como em seus anos 

franceses. Uma perspectiva que não se aparta daquilo que se convenciona chamar de 

barroco, ou de neobarroco, como uma marca da produção de Alejo Carpentier. O que 

denota seu desejo, particular, permite-nos dizer, de unir obra e os discursos acerca da 

obra em uma trama própria de significados comuns.   

O caminho da modernidade está cheio de dúvidas e obstáculos. Seus paradoxos 

significam a riqueza de um mundo efêmero e inconstante por excelência. A apreciação 

deste estudo percebe que, no caso de Carpentier, sua relação com o barroco foi uma 

relação de leitura e menos de produção escrita. A inovação, para um poeta barroco do 

século XVII, está excluída de seus desejos imediatos. Sua invenção é uma arte 

combinatória de elementos estilizados, o que o distancia do conceito de “originalidade” 

– proposição do século XVIII romântico. Carpentier entende o barroco deslocado do 

século XVII; enfatiza a sua recepção para compreendê-lo como originalidade que 

semeia o novo por contraposição ao europeu.  

 Sua aproximação com este estilo é assim incidental: coloca a conciliação dos 

opostos a serviço do artifício e da autenticidade. Neste jogo tenso e tênue de equilíbrio, 

sua engenhosidade volta-se a perceber que as aberturas de sua obra estão destinadas a 

remediar o espanto já iniciado em seus anos franceses. A percepção da crise da cultura 

europeia era a crise da racionalidade do século XIX e das formas com que a linguagem 

tentou dar sentido ao mundo após a experiência da Grande Guerra. O moderno que 

surge destes anos visa suturar opostos que não chegam à fusão. Há afinidade eletiva 

entre sua busca pelo autêntico – que tinha em Villa-Lobos um personagem destacado – 

e seu deslumbramento pelo ambiente evanescente e fugaz do período francês. Esta 

marca permaneceu na obra. Permite-nos dizer, inclusive, que foi uma das motivadoras 

das leituras privilegiadas que amanheciam junto a Carpentier, o barroco. Os opostos 

antitéticos que não impediam a visualização do todo e que, para ele, representavam uma 

constante na América Latina.  
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    5.4 - Da constância que escorre entre os dedos: tradição, mística e alegoria.  

Os “homens de espírito” possuíam uma tarefa a cumprir no mundo moderno. 

(CARPENTIER, 1975) Esta afirmativa, que se tornou princípio para Carpentier, 

encontrou inspiração nas matrizes do pensamento ocidental, encontrando predileção por 

autores do século XVI e XVII. Não que estivessem plenamente ausentes outros autores, 

como por exemplo, aqueles que se dedicaram ao que Carpentier chamou das novas 

possibilidades do romance: Joyce, Kafka e Proust. Mas sim por sua pena estar voltada a 

compreender de que modo o passado possui insistência sobre o mundo presente.  

 Não se pode ignorar o problema da consciência latino-americana como 

orientador das diversas tramas dos escritos de Carpentier, após 1945. A ideia de que a 

produção latino-americana merecia um novo tipo de visada crítica, após a Segunda 

Guerra Mundial foi o horizonte de sua letra. Carpentier, mesmo sem ser historiador 

ofício, se propunha a entender a consciência histórica dos agentes, atentando ao 

horizonte originário de leitores e escritores. Os autores espanhóis ou coloniais 

encontram-se presos ao caráter dogmático da tradição, mas nos trilhos da experiência de 

tempo moderna. Carregam consigo uma espécie de desenho da gênese e da aspiração 

pelo fim de um alcance da indagação de um novo tempo. Como bem pontua Gadamer, a 

consciência moderna assume aspectos da consciência histórica – o caráter de uma 

posição reflexiva de tudo aquilo que lhe foi legado pela tradição. (GADAMER, 1998) 

 Os ecos dessa interpretação estão dispersos em seus textos. O personagem 

principal de Los Pasos Perdidos possui um caráter antigo e moderno, arcaizante na 

ação, mas renovador na intenção. O personagem remete ao limite do antigo e do novo 

em seus escritos pela junção de antigo e moderno em cada caminhada pela selva latino-

americana. Essa proposição inicial que aqui seguimos, todavia, não possui amalgamada 

a ela a sugestão de um descompasso. Seria possível prever que se caso houvesse um 

modo de representação épico, como uma espécie de permanência da experiência 

histórica ocorrida na periodização anterior ao que se pronuncia, ele estaria em 

descompasso com tudo o que se afirmaria acerca do presente. Assim, sua análise do 

passado, mesmo que vocacionada para a leitura de uma determinada opção estética, 

estaria a serviço de uma espécie de modernização tardia em que o desvelar de um atraso 

seria a condição da superação de seu descompasso.  
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 Não é isso que a leitura de Carpentier suscita. A colonização americana não é a 

expressão de um desvio que o presente quer encontrar em colocar nos trilhos. Ele é um 

espaço que merece o investimento de sentido por meio do escrutínio crítico. As 

representações artísticas durante o período colonial são atravessadas pelas tensões entre 

Estado e Sociedade, pois é matéria por meio da qual as comunidades se representam 

simbolicamente. O retorno ao passado, volta primeva como recurso do presente, ocorre 

por meio de uma operação simbólica e em função do reforço do sentido místico de uma 

espacialidade. Carpentier batiza a confluência entre estética, poder e espacialidade do 

barroco. Sua interpretação da América Latina erige esse conceito à paradigma da 

experiência latino-americana.  

 Se esse conceito já foi analisado pela maioria dos seus críticos literários, 

entretanto, ele possui particular interesse histórico pela sugestividade de suas palavras. 

Havia uma relação entre estética, poder, tempo e espacialidade própria nos ensaios de 

Carpentier, especialmente após 1970. O autor já era consagrado como um dos 

fundadores de uma nova possibilidade narrativa que ganhou reconhecimento por meio 

do que ficou conhecido como Boom literário latino-americano. Seus escritos 

propositivos e abertos à assincronia entre a mão e a cabeça, como citava Adorno acerca 

da forma ensaio, tiveram como uma das principais ênfases o tema do barroco. Enquanto 

referência estética, ele está voltado para um diálogo com suas reflexões acerca do tema 

romance e da escrita na América.  

 A questão do barroco para Alejo Carpentier era compreendida “como uma 

constante definidora da América.” Por meio da leitura que fez da obra de Eugenio 

d’Ors, propôs uma particular leitura do Classicismo em vista de sustentar sua percepção 

do barroco. Se em geral Classicismo e Romantismo são entendidos enquanto categorias 

antitéticas, a novidade proveniente de d’Ors é entendê-lo, no espaço latino-americano 

enquanto autônomos. Carpentier fez em dois ensaios “El momento musical 

latinomericano” e “Tristan e Isolda en tierra firme” o estabelecimento da contraposição 

entre Barroquismo e Classicismo, e não a contraposição desse último com o 

Romantismo. “Assim, nas épocas do classicismo, a música torna-se poética; a poesia 

gráfica; a pintura, plástica, e a escultura, arquitetônica. Reciprocamente, nas épocas de 

tendência barroca a gráfica produz-se em sentido inverso...” A conclusão de Eugenio 

d’Ors deve ter sido lida de modo atento por Carpentier “Como toda sensibilidade 

barroca tende ao pateticismo, toda caligrafia barroca tende à música.” (d’Ors, 1944:180) 
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O clássico – economia e razão, estilo das “formas que pesam” – e o barroco – 

todo música e paixão, em que as “formas que voam” dançam a sua dança, tanto na obra 

de d’ORS quanto na de Carpentier são propositivas para o estudo daquilo que deve ser 

compreendido como transitório e permanente. Essa estratégia inicial possibilitou maior 

autonomia para o modo como o Barroco poderia ser entendido em suas palavras. 

Relendo Eugenio d’ORS, introduz a diferenciação entre “estilos históricos” e “estilos de 

cultura”. O gótico é um estilo cansado, posto que irrepetível, a não ser por um 

nascimento senil de sua condição pela repetição deslocada de lugar.  Já o barroco é vida; 

posto que repetível pela aparição enquanto novo, sem a necessidade de copiar-se 

servilmente. Ele pode renascer por meio da mesma inspiração em formas novas. O 

classicismo também é um estilo de cultura, mas é intelectualista, normativo e 

autoritário, ao contrário do vitalismo do barroco. (CARPENTIER, 1975) 

A questão do barroco, apesar dessas considerações iniciais, merece ser explorada 

de forma mais aprofundada. Sabe-se que o retorno do tema do barroco na cultura 

contemporânea vai para muito além de sua obra. Ao longo do século XX, muitas foram 

as respostas ao conceito de barroco, pelo menos desde o interesse suscitado na década 

de 1920, especialmente na cultura alemã. Os anos de 1950 viram surgir um interesse 

próprio por essa tipologia de debate, no cenário cultural latino-americano, 

especialmente pelas proposições de Octavio Paz, Severo Sarduy, Lezama Lima e do 

próprio Alejo Carpentier. Deve-se compreender que o barroco constitui um tópico 

extremamente elástico e móvel que pode ser ativado a qualquer momento para servir 

aos interesses de uma sensibilidade específica que emergiu com o breve século XX. Por 

meio dessa nova emergência conceitual, houve inclusive o surgimento do conceito de 

“neobarroco”. 

A emergência desse conceito trata do retorno de um topos fundado no 

investimento em estabelecer a relação entre duas percepções diferentes com base em 

uma semelhança inaudita. O que os homens do século XVI e XVII entendiam enquanto 

o modo de interpretação alegórico do mundo é o que se entende por barroco. A relação 

analógica que une coisas distintas como a presença de um dizer ausente que sugere 

suspeição, distanciamento e perda das fidúcias daquele que enuncia. O “novo” é a 

sugestão que indica a presença ausente de algo ainda não completamente dito.  
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O ressurgimento da estética alegórica está presente, especialmente, em El reino 

de este mundo e Los Pasos Perdidos e possui presença nítida e intencional em 

Concierto Barroco.  É uma exigência, não um capricho, condicionado pela existência de 

um mundo de experiências inauditas. A época contemporânea funda-se sobre a ruptura 

de estilos e da sensação cambiante de um mundo de certezas evanescentes. A 

possibilidade de sugerir moldes para a experiência fragmentária do sujeito somente 

pode encontrar repouso em uma escrita que as torne tangíveis. O intuito, como muitas 

das vezes expressa pelo próprio Carpentier, de realizar a simbiose entre o domínio das 

noções e o das imagens. A alegoria funda-se em uma mímesis de forma que seu efeito é 

o alegórico como sugestivo fim de um novo lugar, a leitura.  

Sua obra é assim fundada na figuração de um sentido oculto, mas que guarda 

relação de semelhança pelas partes envoltas no sentido alegórico. Ao responder ao 

ambiente tumultuado de seu retorno para a América Latina, Carpentier sugere uma 

relação específica entre presente e passado, que são projetados em uma relação 

específica do modo alegórico. O personagem Ti Noel é o presente ausente de algo ainda 

não encenado. Não pelo que ocorreu, visto que Carpentier sempre busca o verismo 

histórico como o terreno sólido em que se assentam suas palavras titubeantes, mas pela 

sugestão de um futuro que seu gesto traz consigo. 

Uma ação ou personagem histórico é assim a prefiguração de uma ação 

posterior, mas que somente encontra sentido caso esteja claro qual o novo horizonte que 

se abre diante de seus olhos. O futuro e sua dimensão teleológica podem ser conciliados 

com o mundo dos homens pelo investimento em uma palavra: Revolução. Se no barroco 

espanhol a escatologia propunha a resolução pelo investimento em forças que vem do 

alto, em Carpentier a dimensão espiritual de futuro encontra seu sentido na redenção 

terrena revolucionária.  

Abre-se aqui, dessa maneira, um diálogo com a fortuna crítica que investigou o 

autor. Zaragoza Zaldívar propõe uma leitura de Los Pasos Perdidos dentro do quadro de 

crítica da modernidade, o que lhe permitiu remeter-se ao conceito de que para 

Carpentier a arte quer fugir da reificação e da indústria cultural. (ZALDÍVAR, 2005) A 

escrita do autor cubano, dessa forma, encontra seu repouso no desejo de crítica ao 

ambiente do capitalismo de meados do século XX. A vertente interpretativa 

desenvolvida no estudo que o leitor tem em mãos entende a aproximação de Carpentier 
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com a reificação como um dos caminhos de leitura, porém não aquele sugerido pela 

arguição da proposição alegórica.  

O estilo interpretativo alegórico do passado é aquilo que irá significar a 

particular feição da obra Carpentier, após a década de 1940. Em alguma medida, a 

presença do barroco terá que conviver com os mitos sugeridos pelo autor ao longo de 

sua obra. O mito, em sua estruturação simbólica e alegórica, é refundido em uma ordem 

política e estética nos escritos. Isso é o que ocorre com o mito de Sísifo e os eventos de 

El reino de este mundo. Essa fusão realoca os eventos, reinventa o arsenal simbólico 

emblemático e o seculariza para que se torne o fundamento de um novo espaço político, 

a América Latina, como no caso da ênfase em um estilo como o próprio de um espaço – 

o “barroco”.  Assim, a relação de intertextualidade torna-se de natureza figural ou 

alegórica entre o objeto descrito e o molde ao descrevê-lo. Há uma remissão entre os 

romances, por exemplo, El reino de este mundo, Los Pasos Perdidos e Concierto 

Barroco por analogia, de modo que as imagens presentes no romance cumpram o papel 

semeador para um mundo futuro. 

Em suas palestras, Carpentier articula o problema do barroco ao problema de 

uma escrita que se preocupa em captar o tempo, as imagens e o clima de uma história 

própria às Américas. Há uma remissão por analogia que se utiliza do barroco como 

forma de dar molde ao passado americano no plano da construção estilística. Um estilo 

que se utiliza da dobra, tão caracteristicamente barroco, e de percepções temporais 

distintas. Uma temporalidade corresponde às diversas temporalidades históricas 

modeladas por elementos que se referem a acontecimentos históricos variáveis, como 

por exemplo, a Revolução no Haiti, que tem como pano de fundo uma escrita que 

convenciona chamar de “barroco”. Outra temporalidade é a do presente latino-

americano, por vezes, sem caminho certo a seguir, como no caso da periodização da 

década de 1940 e 1950 e, por outras, tendo como o motivo de seu presente o horizonte 

futuro almejado por um corpo político, a Revolução. Essa dobra é a estruturação da 

alegoria – falar do passado da América Latina – escrever para b falar a – com o intuito 

de sugerir caminhos para o presente e sugerir o futuro revolucionário.  

Uma operação figurativa aqui é feita. Essa ação evidencia o descompasso do 

presente e aquilo que almeja a dimensão futura que tem como sensibilidade primeira um 

desejo renovador que encontra na esperança cristã, tão notoriamente presente na obra 
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Carpentier, seu desejo de futuro e de autocompreensão humana. O desejo de 

autocompreensão é o descompasso do presente; Revolução, promessa de futuro.  

A articulação entre a modelagem formal dos gêneros ou variantes tópicas e a 

historicidade das experiências consubstanciava-se em escrita, de caráter barroco, para 

Carpentier. A reconstrução da historidade do texto ocorre por meio do 

autorreconhecimento do autor e texto no ato da leitura. Assim, deseja que o barroco fuja 

da História: o barroco entendido como uma “constante humana” está a salvo do 

congelamento. Dessa maneira, evita os rigores de um historicismo que o aprisionaria 

dentro de uma época histórica pelo critério da verdade científica e do relativismo 

historista do século XIX da História da Arte. Considera que há uma diferença entre o 

barroco e um “estilo histórico”. Carpentier segue Eugenio d’Ors ao afirmar. “O espírito 

barroco pode, pelo contrário, renascer a qualquer momento, e renasce em muitas 

criações dos arquitetos modernos de hoje, porque é um espírito e não um estilo 

histórico.” [Grifo do autor] Enquanto constante, ele deve ser atingido pela ação do 

escritor que não deve deixar de buscar a empatia entre a sua escrita e o “barroquismo” 

da paisagem latino-americana. Não obstante, constância diverge de ahistoricidade, posto 

que entende a existência espacial, sendo que diferencia-se pela compreensão de que o 

estilo barroco somente foi possível após o encontro dos grupos que formaram a América 

Latina.  

Sob esse ponto de vista, Carpentier se apropria argutamente das reflexões de 

d’Ors e de todos aqueles que investiram no barroco, mas o aplica a um contexto 

distinto. O que está em jogo em sua obra é a compreensão da espacialidade latino-

americana e a dimensão de ruptura que o conceito futuro de Revolução poderia guardar, 

sem que se esquecesse da possibilidade de autocompreensão da modernidade. 

Considera-se que as práticas letradas, em fins do século XVI, não se utilizavam como 

eixo da noção de personalidade – isso quando se toma como referência a noção do 

artista ou poeta. Entretanto, algumas heranças do barroco estão explícitas na obra de 

Carpentier, dentre elas a noção do herói e seu cansaço. O herói de Los Pasos Perdidos 

pode ser concebido como um homem cansado do mundo a que pertence e a que aspira. 

Não encontra sentido final para suas ações, nem no mundo que deixa para trás nem 

naquele a que se propõe aventurar. Pode-se aproximá-lo da imagem do herói da época 

barroca, “um herói cansado desse mundo”, conforme Wölfflin captura, em seu 
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Renascença e Barroco, a ideia de que o personagem da epopeia barroca segue o modelo 

de Tasso em sua Jerusalém Libertada (1580).   

 Os personagens que podem ser associados ao barroco, na obra de Carpentier, 

possuem um traço marcante, que era consubstancial àquilo que genericamente chamou-

se de mentalidade barroca: a tópica retórica do memento mori. O tempo, a que tudo 

destrói, é contraposto à vaidade das coisas terrenas. Assim, há a gênese de uma 

consciência histórica moderna, caracterizada por uma experiência temporal moderna em 

que as perguntas individuais são pontos de discernimento da construção de seus 

personagens. Por isso, a questão da representação histórica não é uma simples 

consequência direta de algum autor, mas corresponde à ligação de Carpentier com a 

tradição da qual faz parte: a da modernidade e do modernismo latino-americano.  

Esse esquecimento do vínculo de suas opções com a tradição desvia a relação de 

leitura de seu contexto original, obliterando o problema em debate na perspectiva que 

ele estava posto aos contemporâneos. O efeito de leitura dessa ação não é a 

multiplicidade de opções, mas justamente cair na trama proposta pelo próprio autor da 

invenção de uma escrita de si que situe sua fortuna crítica em certo enquadramento de 

memória por ele proposto. Um modo de aprofundar essa pista, que já foi devidamente 

pontuada como crítica ao longo desse trabalho, é entender sua obra por meio da reflexão 

nuançada que ela sugere. Se os procedimentos de escrita foram menos aprofundados ao 

longo de suas palestras, uma intuição pode ser derivada do diálogo do autor 

permanentemente com a questão do barroco. 

Um tema controvertido na obra de Carpentier diz respeito ao modo como lidou 

com a herança do surrealismo. O autor fez questão, sempre que possível, de negar a 

presença do tema em seus escritos posteriores, o que gerou a sensação de ruptura e 

construção memorialística que entendia seu retorno para a América, após 1939 como 

um deslocamento radical frente ao passado. A “iluminação profana”, típica do 

surrealismo, como afirmou Benjamin, não deixou de estar visceralmente presente em 

seus escritos. Um vínculo com a mística cotidiana que modelou seus escritos pode ser 

um bom caminho para associar o tema esparso do barroco com a obra do autor cubano. 

Em todas as variáveis apreensões que o tema do barroco possui na obra de Carpentier, 

ele sugere que se trata de uma substância englobante, que permeia todas as esferas da 

existência humana sugerindo paradoxos e incertezas. 
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A empatia de Carpentier pelo barroco como forma de compreensão do mundo, e 

pela sua constância no ambiente latino-americano, não o associa às deduções mais 

imediatas que poderiam estar ligadas ao seu nome. Percebe-se a mesma empatia que a 

geração de 1927 na Espanha teve com o tema do Barroco. Entretanto, não é possível 

enquadrá-lo em deduções fáceis e abrangentes acerca de sua obra. O autor cubano 

negocia com o modo irônico que parece predominar em tempos de ceticismo, no que diz 

respeito à eventual utilidade da empresa historiográfica para a vida. Carpentier partilha 

de uma tradição empenhada na constituição da ideia de modernidade na América 

Latina, sendo que se é possível associá-lo a algum tipo de empatia com correntes e 

ideias que trafegam pelos séculos XVI e XVII, Carpentier estaria mais próximo da 

imagem do letrado cortesão que fez a fortuna do barroco. Talvez por isso seja tão difícil 

compreender o vínculo entre engajamento político e experimentalismo artístico em sua 

obra.  

O estoicismo, como referência para a leitura de El reino de este mundo e uma 

cingular estética da existência, ponta que os homens não possuem missões, mas 

destinos. Como influência do barroco espanhol, a noção de representação é distinta para 

seus interesses. É de Calderón a expressão “grande teatro do mundo” da qual Carpentier 

e Robert Desnos retiravam a afirmativa: ese teatro que llevo dentro. Acima do solo em 

que estão nossos pés tudo é aparência e ilusão. A vida pública como teatro: eis uma das 

tradições mais antigas do Ocidente. A tradição do theatrum mundi vem da antiguidade 

clássica, já com Platão. O rei era um personificador, na teologia política medieval, o que 

o tornava um ator de Cristo. Esse espelhamento é o que permite “O Cristo invisível no 

céu tornar-se manifesto no Crhistus da Terra.” (KANTOROWICZ, 1998:60) A 

metáfora da vida como um sonho é a base da noção da vida como jogo dramático sobre 

o qual se ergue o teatro barroco espanhol.  

Há amálgamas em seus escritos. Assim como nos escritos de Calderón, em que o 

mito clássico e a teologia católica estão postos, porém sem chegarem à plena fusão, o 

que conseguimos intuir pelos escritos de Carpentier são dúvida e incertezas 

fundamentais em seus escritos. Ao propormos uma proposta de leitura plena e em 

conjunto de sua obra, acredita-se que esse tema esteja visual para o leitor crítico. Apesar 

de Carpentier diferenciar-se completamente do esforço historicista de José Maravall, 

acredita-se que sua sensibilidade primeira acerca do barroco esteja presente em seus 

escritos: o barroco é um tempo fideísta – seja em sua cronologia histórica ou o desejo 
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que exista alguma forma de redenção para o humano – de uma fé que não eliminou, mas 

reforçou o terreno insólito do qual emergiram formas mágicas. Um instante em que a 

consciência da crise e a permanente conflitividade de uma sociedade chegaram ao grau 

de paroxismo.   

Se os textos que dialogavam acerca da incorporação do surrealismo já intuíam a 

presença da mística como dístico do movimento, Carpentier não abandonou essa 

sensibilidade ao longo dos anos cinquenta. Por meio de uma leitura que entenda sua 

obra como um todo, sugere-se que Carpentier guardou a sensibilidade primeira da 

experiência histórica do barroco: a dúvida radical acerca da existência de Deus. Ele 

buscava encontrar no profano os resquícios perdidos do sagrado. O conceito de 

maravilloso suscita um modo de contato, mesmo que pouco tangível e evanescente, 

entre o humano e a dimensão real, porém não intelectiva, que ainda permanece 

esquecida no mundo dos homens. A evocação do devir e da instabilidade em detrimento 

da plenitude do ser – como a utilização do mito de Sísifo em sua obra – são aspectos 

recorrentes em seus escritos. Se como afirma Agamben “toda concepção de história está 

ligada a uma experiência do tempo que lhe é própria e que a condiciona.” (AGAMBEN, 

2009) A experiência do barroco tende à elipse, enquanto o Renascimento tenderia ao 

circular, como se fosse uma forma imutável.  

O retorno do Barroco, na obra de Carpentier, negocia com aquilo que recebe da 

herança do século XVII, mas negocia com aquilo que é o presente do modernismo. Se a 

forma barroca o turbilhão de acontecimentos se subordinava a uma oculta harmonia, 

sempre posta em ruído pela dúvida radical acerca da existência de Deus. Já o 

modernismo buscava a transfiguração da épica para a adequação a um novo modo 

narrativo84 – aquilo que Carpentier tenta fazer com o mito de Sísifo e sua transfiguração 

para os romances Los Pasos Perdidos, El reino de este mundo e a tentativa de superá-lo 

em La consagración de la primavera.  

Há uma remissão alegórica da experiência humana como o mito de Sísifo que 

permanece em movimentos circulares que nunca atingem um fim. Ela é a expressão da 

existência humana que somente deve ser encarada por meio de uma postura, que poderia 

ser compreendida como resignação altiva perante tudo aquilo que lhe cerca. Não é 

                                                           
84 Aqui o diálogo explícito é com Erich Auerbach e sua obra Mimesis, que consta em palestras de 
Carpentier.  
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impossível que o longo percurso de escrita de romances e inquirição crítica que 

começou com El reino de este mundo e envolveu os textos Los Pasos Perdidos e 

Concierto Barroco ou La Consagración de la primavera comece justamente em uma 

distinta busca desse escrito que o leitor tem em mãos, o modo como o modernismo 

refez de forma própria a tradição.  

Todas estas já extensas linhas, que agora vão chegando ao fim, têm um objetivo 

preciso, caro leitor. A obra de Alejo Carpentier é entendida baseada no conceito de 

formação, o que gerou o pouco apreço pelos anos franceses. Entende-se, como já 

argumentado aqui, que isto é fruto da repulsa por considerar a abertura de sua obra ao 

moderno: a velocidade dos anos franceses como parte de sua escrita. Pautadas pelo 

conceito de formação, as leituras de sua obra optaram por investir em um ângulo de 

abordagem, legítimo é claro, que, ao reforçar seus vínculos com o político, terminaram 

por desmerecer uma marca de sua obra, a relação estreita entre autenticidade e 

artificialidade. A dimensão subjetiva de sua produção foi analisada, aqui, para propor 

outros caminhos de leitura de um problema criado pela própria obra: a crítica às 

vanguardas do início do século. O recurso ao artifício e à imaginação, característicos da 

escrita de si e de certa modalidade de verdade que ela mobiliza, tencionaram apagar a 

experiência francesa dos anos vinte.  

Entender a lapidação do nome próprio Carpentier permitiu encontrar uma leitura 

particular de sua obra voltada para o inquérito da modernidade. A fortuna crítica 

concebeu os anos franceses como anos de bloqueio para o desenvolvimento posterior de 

sua obra por meio do crédito excessivo dado à sua produção memorialística, ao mesmo 

tempo em que entendeu a sua produção após a década de quarenta como unicamente 

preocupada com a autenticidade da América Latina. A estabilidade do mundo e o 

deslumbramento em seus escritos iniciais estiveram associados ao manifesto interesse 

pelos bens culturais da modernidade e pela sensibilidade moderna – o que seus relatos 

biográficos tentaram diminuir. 

Não somente o encanto pelo moderno estava em suas palavras; seu canto buscou 

autenticidade como duplo presente da artificialidade dos anos franceses. E esta 

possibilidade encontra acolhimento em sua obra, especialmente se analisarmos a sua 

estreita relação com a tradição. Normalmente descritas como um peso e limitadoras das 

possibilidades de expansão da subjetividade, as tradições clássica e cristã são 
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entendidas, em seus relatos pessoais, como a entrada crítica que dota de singularidade 

sua apreensão do moderno. A experiência individual, em seus escritos autobiográficos e 

romances, parte de um diálogo com a tradição para encontrar um primeiro porto seguro 

capaz de referendar sua leitura enviesada da modernidade. Isto o faz, inclusive, tomar 

posturas rígidas como conceber que nada de novo havia sido escrito na história da 

humanidade após Homero. Ao lançar luz para alguns outros aspectos de sua produção 

intelectual, como a valorização da tradição clássica, e o inquérito acerca da condição 

humana como princípio heurístico (o que o fez representá-la como o mito de Sísifo) 

entende-se, neste ensaio, que eles possibilitaram outras indagações acerca da 

modernidade.  

Uma junção particular entre tradição, escrita e história, na obra de um autor que 

se preocupou de forma tão significativa com a América Latina e que, se por vezes, 

buscou seu sentido ontológico, não deixou de almejar recursos para seu entendimento 

que demandaram artifícios de escrita e indagações. Dúvidas que permaneceram em seus 

textos ao longo de toda a sua vida. O que o fez investir em ações que, a princípio, 

poderiam ser consideradas paradoxais, como equilibrar sua estima pelos clássicos, o que 

a princípio poderia significar a recusa por qualquer filosofia da história, com a 

permanente defesa da Revolução Cubana. O valor deste horizonte de expectativas 

significou a tentativa, pelo menos ao que se refere aos seus escritos, em tentar controlar 

o futuro, como quem visa controlar o imponderável, e que tenta cumprir a tarefa 

humana que delegou a muitos dos personagens de seus romances. 

O interesse de sua obra para a escrita da história reside nas arestas que sugere. A 

valorização da tradição, em geral, é concebida como constrangedora das possibilidades 

individuais no mundo contemporâneo. A crise da tradição, característica do século XX, 

indagou acerca do fardo e do fio recebidos pelo breve século como herança. Carpentier 

valoriza o passado e a tradição como apropriações para a experiência individual e o 

inquérito da modernidade. Seu apelo à tradição não aplaina as dúvidas rumo à 

modernidade. Seu viés passadista e o elogio à tradição são partes de sua opção pela 

modernidade com seus dilemas e impasses irresolutos que o fazem permanecem 

inquirindo o mundo. Sua resignação lembra Sísifo. Um labor voltado à indagação que 

nunca encontra resposta final.    
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Réquiem. 

 Em conjunto de ensaios recentemente lançados, Rafael Rojas afirma que uma 

das marcas da cultura cubana, e por que não dizer das nações latino-americanas, é lidar 

com a “ansiedade do mito”: uma espécie de compensação simbólica pelo mal-estar 

causado pela ausência de mitos fundadores. Sem concordar plenamente com o que 

afirma o autor, pode-se entender que esta constatação está unida ao diagnóstico de que, 

ao mesmo tempo em que se constata a ausência projeta-se a compensação por um 

retorno capaz suturar o vazio. Mesmo que modernidade tardia seja o tempo da 

obsolescência do porvir, o assombro causado pela cegueira em encontrar referenciais 

sólidos para rascunhar o futuro não impediu que existissem projeções e expectativas; 

toda a sedução da Revolução Cubana alimentou-se de alguma forma deste paradoxo 

originário. Ao mesmo tempo, esta ansiedade gerou, em fins do século vinte, um 

“sentimento de cemitério” – expressão tomada de empréstimo de Elias Canetti – que fez 

com que muitos dos dramas sofridos pela cultura cubana fossem vivenciados no plano 

da memória.  

 Após a ruptura causada pela Revolução, Cuba chegou, então, ao momento em 

que o conflito se projeta sobre a memória em disputas que manifestam a discórdia pela 

(re)construção do panteão nacional. (ROJAS, 2006:51-215) Os choques proporcionados 

pelos combates pela memória não dizem respeito somente a um autor ou outro que se 

possa nomear; pelo contrário, ele se caracteriza como a agitação nacional manifestada 

através de um movimento de contemplação das ruínas e de projeções para o futuro que 

percebe a existência de um legado quebradiço e de uma frágil tradição. Isto aponta para 

uma ausência do clássico, que gera a demanda por construções e reconstruções que 

possibilitem o assentar de uma memória ou de uma história, como uma abertura 

possível para a reinserção da ilha, ou de seus debates políticos, na modernidade. 

 Ao chegar aos últimos momentos deste texto, tradição e cultura política, 

trajetória intelectual e história, modernidade e antiguidade parecem se unir em um 

mesmo ponto de confluência. A preocupação com o moderno, enfatizada na obra de 

Carpentier, de modos distintos ao longo dos pouco mais de cinquenta anos que estas 

linhas se preocuparam, parece remeter ao paradoxo originário e fundante de escritura de 

que fala Rafael Rojas como percepção do deslocamento dos discursos sobre a nação. 

Carpentier é partícipe de certo panteão nacional cubano. Ele é parte de uma herança que 
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não deixa de ser experienciada como condição para o diálogo de uma memória da nação 

com o hoje; o que teve impacto direto sobre o modo como a sua trajetória intelectual foi 

entendida e enfatizada, principalmente pelas sombras jogadas em seus anos franceses. 

Nesse caso, grande parte de seu projeto da criação de uma persona política alinhada ao 

regime e da inserção de seu nome como partícipe a ser lembrado funcionou. 

 Porém, o que parece não ter funcionado é a sutileza que a proposta carregava 

consigo. Ela sustentava a indagação de que o sentido da experiência latino-americana 

estava vinculado à sua inserção ao patrimônio ocidental alastrado. Sua solidão poderia 

ser sanada se fronteiras porosas fossem criadas, se tangências fossem construídas, se o 

moderno encontrasse no passado um lugar de diálogo. A atitude de atração e repulsa 

constante com o mundo antigo indica o lugar que o moderno encontra em suas linhas. 

Neste diapasão, o tema da modernidade surge na obra de Carpentier de variadas 

maneiras: na busca enviesada pela construção de uma tradição que insistentemente 

dialogasse com a cultura ocidental; em sua conexão com a cultura de massas e seus 

principais artefatos, como o rádio; pela indeterminação que fez questão de escamotear; 

pelo valor dado à indagação sobre o lugar do homem em sua busca infindável por 

encontrar pórticos fugazes que o permitem aportar no reino deste mundo.  

 A valorização dada ao lugar da nação em seus escritos, o apagamento forçoso da 

importância dos anos franceses de sua trajetória intelectual, o apontamento do mito 

como o lugar de recurso estilístico diminuíram esta possibilidade de leitura, o que 

também foi produto das ações do autor por identificação com as propostas do governo 

cubano. Desse modo, cabe retornar a um ponto deste estudo. O tema do questionamento 

das facetas da modernidade encontra acolhimento nos textos de Carpentier, 

principalmente aqueles que se situam durante os anos quarenta e cinqüenta, como, por 

exemplo, El reino de este mundo e Los Pasos Perdidos. Neste momento, a intensidade 

da indagação, O que é o homem?, vem associada à diminuição da ênfase no suposto 

compromisso intelectual. Talvez este seja o momento em que sua obra mais é enfatizada 

atualmente, não somente pelo sucesso feito com Los Pasos Perdidos, mas também pelas 

indagações e escolhas tomadas por sua crítica musical, não abordada de modo atencioso 

por estas linhas. Suas palavras expressavam uma totalidade que acreditava ainda ser 

tangível e palpável: a América. Seus inquéritos sobre a natureza, as indagações 

suscitadas acerca da presença ou não de uma tradição na América, a forma como 

percebeu a erosão da tradição européia e a perda da sua força no cenário mundial e 
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passou a entender a América como um par contraposto indica momentos desta fissura e 

os fios que permitem conectá-lo com a tradição. Fios estes tecidos na confluência do 

americano e do cosmopolita, mas que indicavam a proposta de inserção do 

questionamento latino-americano como similar àqueles vivenciados pela tradição 

ocidental, servindo ao intento preciso de valorizar e legitimar o que concebia, neste 

momento, como América Latina. Estas questões ainda estão arraigadas em uma postura 

intelectual ligada à cultura de massas, que se utilizava do rádio como meio de distinção 

e que não valorizava, ainda de modo explícito e latente, o compromisso intelectual, nem 

mesmo a função político-social da literatura.  

 Este último emerge de modo mais sensível, somente, após a década de sessenta, 

em seu vínculo ao regime cubano. O apoio praticamente unânime dado à Revolução 

Cubana, mesmo durante os momentos de endurecimento do regime85, expressavam o 

lugar dentro da imaginação que possuía esta Revolução para a intelectualidade latino-

americana e o lugar que esta revolução poderia suscitar como o novo na tradição 

ocidental. A intensidade desta perspectiva não se configurou como uma particularidade 

cubana; pelo contrário, ganhou uma escala de preocupações latino-americanas que se 

materializou em posturas, escritos e debates acirrados acerca de quais seriam as 

melhores opções políticas a serem tomadas. Após a queda do muro de Berlim, a 

dificuldade de manutenção das escolhas político-econômicas do regime cubano 

associou-se à emergência da sociedade liberal fundada sobre a lógica de mercado. Isto 

motivou novas indagações acerca do papel a ser desempenhado pelos intelectuais, visto 

que a submissão a projetos nacionais radicalmente coesos e a presença de um horizonte 

comum de debate, que poderia ser associado à Revolução Cubana, já não mais se 

apresenta; o que, por fim, indica profundos questionamentos acerca de posturas críticas 

tomadas pelos indivíduos vinculados ao regime cubano, sobre sua trajetória intelectual e 

a memória que foi construída para dar sustentação a uma narrativa coesa e linear do 

indivíduo.   

Carpentier é um caso privilegiado que tece questionamentos sobre estes temas, 

especialmente devido à variabilidade com que sua trajetória intelectual lidou com a 

cultura de massas, a escrita e os momentos de maior acirramento do debate político. 

Não é casual questionar que seu falecimento em princípios da década de oitenta 

                                                           
85 “El Carpentier que conoci” escrito por Heberto Padilla para a revista Vuelta n° 106 de Setembro de 
1985.  
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condensou uma trama da memória que o associa de forma demasiada ao regime cubano. 

Mas aquilo que parece ter permanecido de mais interessante para aqueles que se 

debruçaram sobre seus textos foi o modo como articulou a crítica. No meio de críticas 

musicais, romances e crônicas, experiências críticas foram apresentadas como o lugar, 

por excelência, da atuação do escritor. E este, atualmente, parece ser aquilo que mais 

nos interessa de sua obra: a forma como articulou a crítica. E no meio de tudo isto, o 

que restou foi um personagem rico, tanto pelo volume daquilo que escreveu quanto pela 

forma com que conseguiu fazer com que seu discurso crítico fosse ouvido e, então, 

conseguisse ocupar espaço na sociedade a fim de utilizar a palavra crítica. Um 

movimento que nunca cessa, como o próprio mito de Sísifo, e que se ritualiza, 

diariamente, a partir das demandas que surgem e da resignação em permanecer 

inquirindo. Será que é aqui que se situa o interesse ainda por Carpentier? Não se sabe, 

mas a pergunta, com certeza, passa pelos muitos caminhos com que sua obra foi lida e 

relida.  

O que surge, então, após todo este percurso, é um rosto. Delineado por 

fragmentos do presente e do passado, como toda escrita histórica é feita, ele emerge, 

inclusive, com um ar de vingança e inquirição que parece se referir àquilo que Rafael 

Rojas chama de “venganza del paisaje”. (ROJAS, 2006:39-52) Ao contrapor russos e 

mexicanos de um lado e cubanos, de outro, afirma que a familiaridade que Tolstói e 

Dostoievski provocam nos russos difere da estranheza que Martí causa nos jovens da 

ilha. Esta alienação íntima teria sido causada, segundo ele, pelos ciclos de refundação 

que teria formado indivíduos alienados de seu passado. Carpentier parece ter escapado 

desta sina. Permanece sendo lido, debatido, questionado. O que conseguiu, diferente do 

que propôs o crítico, foi se reinventar diante das agruras de sua própria existência, 

diante dos múltiplos ciclos de refundação nacionais. Criou para si mesmo a fiação de 

seu nome, como se fosse um trabalho com o mito, um modo de inquirição acerca do 

passado e das múltiplas formas de relacionamento do homem com ele, em suas mais 

variáveis experiências do tempo. Suas mudanças não foram fissuras, mas sorrateiras 

transformações em um devir efêmero, ligeiro e pleno.  
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*** 

A pergunta esperada: como terminar? O melhor é voltar ao início. Enfatizo um 

pouco mais o que o leitor sentiu falta: o mito de Sísifo. Para um autor que fez de leituras 

o caminho da escrita, a retomada do mito de Sísifo é uma leitura da condição humana. 

Diferente de Camus, entretanto, não há concisão nos modos como o mito foi apreendido 

em sua obra. Se para o autor francês, o mito expressava a ausência de sentido, para 

Carpentier o mito deve ser superado por uma imputação de sentido. Humana. O passado 

(ele também) é fruto de uma atribuição sobre a escrita de modo a tornar-se um 

micromundo dos desvãos humanos e da busca por superá-los (como em El reino de este 

mundo). Estamos diante de um tema da modernidade, a “crise da representação”, e as 

possibilidades abertas para que haja formas sugestivas de representar o passado, ao 

passo que questionam o valor do aprendizado com esse mesmo passado. 

Carpentier, ao tatear novos sentidos para o passado, evita o recurso do discurso 

científico. Seus escritos, informados por uma leitura crítica da tradição, sugerem que há 

tangibilidade no passado, desde que faça sentido ao presente. Sem dúvida, 

permanecemos na situação fáustica: acabamos de chegar e não conhecemos plenamente 

de onde viemos. Conhecer é um ato forçoso motivado por uma sensibilidade estética 

que gera como fruto uma verdade provisória, somente ao alcance do texto. A busca por 

uma tradición de oficio somente ocorre de modo pleno por meio de um furto do 

presente ao passado que o faça apresentar-se. O modo como releu a tradição, por vezes 

utilizando a aemulatio, era uma estratégia de composição de escrita que lhe permitia ser 

um moderno antigo. Leitor de Burchkardt, o passado é uma forma de elevação praticada 

por meio do reconhecimento do leitor do discurso que tem ante os olhos. Uma sugestão 

para a escrita da História e para os modos de dar sentido à experiência humana.  

Aqui temos uma questão com o conhecimento. As muitas voltas de Sísifo não 

desvelam um caminho seguro ao homem. Pode-se sugerir que esse seja um modo 

sugestivo de como Carpentier entendia os homens: perdidos em seus passos. 

Compreendia a aventura dos homens do mesmo modo que a aventura com o passado: 

difusa e vaga, ainda que com uma forma. Estamos todos enredados, justamente por 

nossa astúcia, aos desconcertos que nos levam a Sísifo. Um modo de estranarmo-nos 

com esse outro, o passado, e nele retirar o comum, as dores humanas e a anseio em 

elevar-se no reino de este mundo.  
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