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Resumo 

 

Neste trabalho, realizado sob o viés da Literatura Comparada, quis demonstrar que 

o que se conhece, hoje, sobre o compositor Heitor Villa-Lobos é fruto de várias 

construções literárias que se cruzam e se interpenetram, transformando o 

compositor de carne e osso em uma personagem romanesca. Villa-Lobos, 

reconhecido em escala mundial, como um gigante da música, inspirou escritores e 

biógrafos que, ao tentarem reconstituir suas histórias, acabaram criando uma 

entidade idealizada, uma personagem fictícia. Entre esses escritores, destaco dois 

romancistas e críticos musicais: o brasileiro Mário de Andrade e o cubano Alejo 

Carpentier. Comparo suas diferentes visões sobre o maestro, apontando para a 

influência que sofreram daquele em algumas de suas obras: O banquete e Los 

pasos perdidos, respectivamente. Construo minha análise a partir da antropofagia, 

em sua vertente cultural, formulada por Oswald de Andrade na década de 1920, e 

prossigo com questões sobre apropriação de textos, formulações identitárias 

(individuais e coletivas), assim como a utilização da música na construção do 

imaginário nacional, mantendo como encadeamento, a personagem em questão, 

Villa-Lobos. Entre os autores escolhidos como suporte teórico, destaco Mareia 

Quintero-Rivera, Mario Vargas Llosa, Paulo Renato Guérios, Roberto González 

Echevarría e Silviano Santiago, além de Alejo Carpentier e Mário de Andrade. 

 

Palavras-chave: Antropofagia cultural, Alejo Carpentier, Heitor Villa-Lobos, Mário de 

Andrade, Literatura e Música 
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Resumen 

 

En este trabajo, realizado bajo el sesgo de la Literatura Comparada, quise demostrar 

que lo que se conoce, hoy, sobre el compositor Heitor Villa-Lobos es fruto de varias 

construcciones literarias que se cruzan y se interrelacionan, transformando al 

compositor de carne y hueso en un personaje romanesco. Villa-Lobos, reconocido a 

escala mundial, como un gigante de la música, inspiró a escritores y biógrafos que, 

al intentar reconstruir sus historias, acabaron creando una entidad idealizada, un 

personaje ficticio. Entre esos escritores, destaco dos novelistas y críticos musicales: 

el brasileño Mário de Andrade y el cubano Alejo Carpentier. Comparo sus diferentes 

visiones sobre el maestro, apuntando la influencia que sufrieron de aquel en algunas 

de sus obras: O banquete y Los pasos perdidos, respectivamente. Construyo mi 

análisis a partir de la antropofagia, en su vertiente cultural, formulada por Oswald de 

Andrade en la década de 1920, y prosigo con cuestiones sobre apropiación de 

textos, formulaciones identitarias (individuales y colectivas), así como la utilización 

de la música en la construcción del imaginario nacional, manteniendo como 

encadenamiento, el personaje en cuestión, Villa-Lobos. Entre los autores escogidos 

como soporte teórico, destaco Mareia Quintero-Rivera, Mario Vargas Llosa, Paulo 

Renato Guérios, Roberto González Echevarría y Silviano Santiago, además de Alejo 

Carpentier y Mário de Andrade. 

 

Palabras-clave: Antropofagia cultural, Alejo Carpentier, Heitor Villa-Lobos, Mário de 

Andrade, Literatura y Música   
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Introdução 

 

 Este trabalho tem como objeto de estudo o compositor Heitor Villa-Lobos, 

mas não sob a ótica da música, o que seria aparentemente mais lógico por ser o seu 

um dos mais reconhecidos nomes da música erudita brasileira. Entretanto, o fio 

condutor deste estudo é a Literatura Latino Americana e, sob esta perspectiva, 

tentarei demonstrar que o que se conhece, desde há muito, sobre o “mestre” Villa-

Lobos é fruto de várias construções narrativas que se cruzam e se interpenetram, 

constituindo as muitas histórias de vida que, publicadas ao longo dos anos, 

anteriores e posteriores à sua morte em 1959, podemos selecionar e ler.  

 Como se sabe, a história de vida de qualquer dos grandes nomes 

reconhecidos pela História, regional ou mundial, é fruto dessas muitas construções 

narrativas que pretendem identificar o indivíduo de maneira proeminente, 

destacando-o do coletivo. E, nesse sentido, ocorre o mesmo com a personalidade 

escolhida por mim, para esta análise. Villa-Lobos foi, indubitavelmente, reconhecido 

em escala mundial, no século XX, como um “gigante da música” e, para o país onde 

nasceu, continua a ser um marco no âmbito da criação musical. Não por acaso, 

inspirou e ainda inspira diversos escritores e biógrafos a tentar reconstituir suas 

histórias de vida, ajudando a preservar o sentido de celebridade do biografado. No 

caso específico de Heitor Villa-Lobos não foram poucos os que, conhecendo-o 

pessoalmente, sobre ele escreveram a partir de histórias ouvidas a partir de relatos 

diretos (em conversas e entrevistas com o compositor) ou indiretos, de amigos 

próximos do mestre biografado. E não há qualquer estranheza nisso pois, como 

aponta Leonor Arfuch, 

 

De fato, os chamados “métodos biográficos”, cujo recurso à entrevista é 
quase obrigatório, ocupam hoje uma posição predominante na investigação 
qualitativa, em sintonia com o interesse na voz e na experiência dos sujeitos 
e com a ênfase testemunhal, essa verdadeira obsessão da memória que os 
marcos simbólicos do novo século e milênio não cessaram de estimular. 
(ARFUCH, 2010, p. 24) 

 

 Porém, para ir um pouco além do lugar-comum, encontrado nas quase cinco 

dezenas de biografias e centenas de artigos escritos sobre ele, pretendo destacar 

dentre suas diversas histórias de vida as interpretações narrativas de dois 

romancistas que foram críticos musicais e que o conheceram pessoalmente, tendo 
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dele impressões bem diferentes entre si. São eles o também brasileiro Mário de 

Andrade e o cubano Alejo Carpentier que, embora contemporâneos e partilhando 

muitas afinidades, incluindo a admiração por Villa-Lobos, nunca se conheceram no 

campo pessoal. Escolho como ponto de partida, assim como o tema que se repetirá 

ao longo deste trabalho, a antropofagia em sua vertente cultural, formulada nos anos 

1920, mesma década em que Heitor Villa-Lobos ganhou um artigo publicado no 

periódico francês L’Intransigeant, no qual substituía o alemão Hans Staden, em uma 

reformulação de um dos relatos daquele, sendo quase devorado por selvagens 

antropófagos em plena Floresta Amazônica; mesma década também em que 

Oswald de Andrade lança o Manifesto Antropófago; em que Mário de Andrade 

escreve e edita Macunaíma e em que Alejo Carpentier, exilado em Paris, conhece 

Villa-Lobos e se encanta por suas muitas histórias fantásticas sobre o Brasil, 

tornando-se um de seus grandes divulgadores, escrevendo e publicando mais 

alguns capítulos das histórias de vida do compositor. 

 Sob essas perspectivas, a tese que defenderei aqui é a de que a personagem 

Heitor Villa-Lobos, a textual, que pode ser “lida” nas múltiplas narrativas de 

diferentes autores a partir das décadas de 1920 e 1930, mas com maior destaque 

nestas, encontra na antropofagia cultural seu principal aporte identitário. É a partir 

desse contexto que se estabelece um maior reconhecimento internacional da 

pessoa Heitor Villa-Lobos, o compositor. Que se multiplicam versões de suas 

histórias de vida, narradas por diversos agentes difusores de sua imagem exótica, 

selvagem, que tentavam reproduzir ou adequar essas histórias à visão do 

maravilhoso, oriundo da América Latina. A personagem textual recria o mundo 

exótico, idealizado pelos europeus, alimentando ainda mais o imaginário coletivo 

sobre flora e fauna extraordinários e sobre humanos selvagens comedores de gente. 

 Porém, por ser muito vasta a fortuna crítica sobre Heitor Villa-Lobos, nesse 

contexto, centrarei minha pesquisa comparativa, principalmente, nos textos escritos 

por Alejo Carpentier e por Mário de Andrade sobre o Villa-Lobos que conheceram e 

com quem conviveram, demonstrando como, através do que foi publicado por esses 

dois influentes jornalistas/escritores, melhor podemos compreender o icônico 

compositor no âmbito do americanismo das primeiras décadas do século XX, 

quando urgia uma identificação diferencial e o reconhecimento perante a 

intelectualidade europeia. 
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 No primeiro capítulo, falarei sobre as diversas formas de se devorar o outro, 

analisando a antropofagia no Brasil e na América, a partir, inicialmente, de dois 

ensaios emblemáticos. Um escrito por Michel de Montaigne - Sobre os canibais 

(1580) - e outro por Silviano Santiago - O entre-lugar do discurso latino-americano 

(1971). Também utilizarei, na construção da primeira parte do capítulo, os estudos 

realizados pelo professor de literatura Frank Lestringant apresentados em seu livro 

O canibal - Grandeza e decadência, publicado pela UnB em 1997, e depoimentos do 

poeta e escritor Raul Bopp, um dos mentores do Movimento Antropofágico, 

publicados esparsamente entre os anos 1965 e 1966 e reunidos posteriormente no 

livro Vida e morte da Antropofagia, de 2006. Em seguida, demonstrarei como Heitor 

Villa-Lobos se apropriou, ou melhor, antropofagizou excertos das aventuras do 

alemão Hans Staden, extraídos de sua narrativa testemunhal sobre como quase foi 

devorado pelos índios Tupinambá, no século XVI.  

 No segundo capítulo, apresentarei, comparativamente, como Alejo Carpentier 

e Mário de Andrade entenderam o homem, o compositor e a obra de Villa-Lobos de 

maneiras bem diferentes entre si. Ambos o conheceram pessoalmente e sobre ele 

escreveram críticas, crônicas e inúmeros artigos. E também divergiram nas análises 

sobre a representatividade identitária daquele. Carpentier, consciente da 

necessidade de uma melhor identificação latino-americana perante a Europa, 

percebe em Villa-Lobos a confluência de linhas culturais que caracterizam a 

multiplicidade americana e o elege como melhor exemplo. Para ele, “Heitor Villa-

Lobos é um dos poucos artistas nossos que se orgulha de sua sensibilidade 

americana e não trata de desnaturalizá-la” (CARPENTIER, 1991, p.27). Mário de 

Andrade, no entanto, privilegiava a vertente nacionalista e definiu a obra de Villa-

Lobos como sendo “[...] uma antologia preciosa dos caracteres nacionais da música 

brasileira” (ANDRADE in CASCUDO, 2010, p.361). Nessa análise comparativa, 

utilizarei livros de críticas e crônicas desses dois autores, entre os quais Villa-Lobos 

por Alejo Carpentier, Ese músico que llevo dentro e La música en Cuba, de Alejo 

Carpentier, Música, doce música, Táxi e crônicas no Diário Nacional e Ensaio sobre 

Música Brasileira, de Mário de Andrade. Assim como estudos de outros autores que 

analisam aspectos identitários da música e de seus compositores, como A cor e o 

som da nação, de Mareia Quintero-Rivera, O coro dos contrários, de José Miguel 

Wisnik, Música Final, de Jorge Coli, e O Brasil em uníssono, de Santuza Cambraia 

Naves. 
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 No terceiro capítulo, continuando o processo de análise comparativa, 

pretendo demonstrar como tanto Mário de Andrade e Alejo Carpentier, mesmo que 

de forma inconsciente, antropofagizaram aspectos relacionados às narrativas 

villalobinas e as utilizaram em suas obras literárias, mais exatamente em Los pasos 

perdidos (Alejo Carpentier) e O banquete (Mário de Andrade). Além dos dois 

romances em tela, utilizarei também, para referendar minhas conjecturas, o livro 

Conversaciones con Alejo Carpentier, de Ramón Chao, o ensaio intitulado Sobre O 

banquete, de Jorge Coli e Luiz Carlos da Silva Dantas, e Alejo Carpentier: El 

peregrino en su patria, de Roberto González Echevarría. 

 O quarto e último capítulo, a que darei o título (In)Conclusão, como o mesmo 

sugere, não será concludente, independente do que se espera de uma versão 

classicamente acadêmica de uma tese de doutoramento. Isto porque, para mim, 

Heitor Villa-Lobos, como qualquer personagem romanesca, já que o analisarei a 

partir das muitas narrativas sobre sua vida, tendenciosamente biográficas ou 

advertidamente ficcionais, é uma personagem inacabada, ainda em construção, fruto 

de muitas visões e leituras pessoais e coletivas. E as narrativas elaboradas nesta 

tese também se somarão ao vasto rol pregresso e, possivelmente, servirão para 

alimentar novas antropofagias a partir de e sobre o compositor que exerceu enorme 

influência no imaginário de tantos eruditos dos séculos XX e XXI, entre músicos e 

literatos. Portanto, minha pesquisa, iniciada aqui, permanecerá em aberto, ainda que 

eu ponha, necessariamente, um ponto conclusivo ao final da última linha deste 

trabalho. 
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Capítulo 1 - Antropofagia e as várias formas de devorar o outro 

 

 

1.1 Lá vem a nossa comida pulando! 

 

O filho do chefe Cunhambebe me atou as pernas dando três voltas 
em torno delas, e com os pés presos dessa forma tive de pular pela 
cabana. Eles riam e gritavam: “Lá vem a nossa comida pulando!”. [...] 
Deram voltas em torno de mim e apalparam minha pele. Um deles 
disse que o couro da cabeça era dele, um outro, que a coxa lhe 
pertencia. Fizeram-me cantar para eles e cantei cânticos religiosos. 

Hans Staden (1556) 

 

 

Em 1556, alguns anos após retornar à Europa, o alemão Hans Staden 

publicava seu impressionante relato de duas viagens feitas ao Brasil1. Nesse relato, 

constam as desventuras dos nove meses em que viveu como prisioneiro dos índios 

Tupinambá, comandados pelo guerreiro Cunhambebe, e de como escapou 

“milagrosamente”, segundo suas próprias palavras, de ser “moqueado” e devorado 

por esses seus algozes, inimigos dos portugueses e aliados dos franceses. Mas não 

seria ele o único viajante europeu a falar sobre atos de canibalismo, ou 

antropofágicos, praticados entre os nativos da Terra Brasilis.  

Houve outros. E entre esses, que também publicaram seus relatos em forma 

de livros, encontram-se os franceses André Thevet e Jean de Léry2. Porém, de 

praticamente todos esses cronistas-viajantes que escreveram sobre o país recém-

encontrado pelos portugueses, o alemão Staden foi o único a quase ser devorado 

pelos nativos selvagens. Portanto, tendo escapado à morte, foi o único a narrar suas 

impressões sobre o canibalismo em primeira pessoa, no papel de uma quase vítima. 

Talvez por isso, as narrativas dos cronistas franceses, contemporâneos de Staden e 

que não descreveram situações tão pessoais quanto às do alemão, não tenham 

provocado a presumível aversão dos seus leitores, principalmente franceses, em 

relação às narrativas sobre atos de antropofagia nas distantes terras brasileiras no 

século XVI. Ao contrário, aqueles primeiros historiadores-cronistas franceses sempre 

                                                             
1
 Hans Staden (c. 1524 - c. 1576). Utilizo, neste trabalho, a edição de 2008 de Duas viagens ao 

Brasil: primeiros registros sobre o Brasil, editada pela L&PM e traduzida por Angel Bojadsen. 
 
2
 Frei André Thevet (c. 1502-c. 1590) publicou o livro As singularidades da França Antártica em 1557. 

Enquanto o pastor calvinista e missionário Jean de Léry (1534-1611) publicou História de uma viagem 
feita à Terra do Brasil em 1578. 
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enalteceram as qualidades da terra e das belezas naturais. Sua “opinião sobre os 

bons ares, a riqueza e o colorido da flora e fauna, assim como a boa impressão 

sobre os habitantes é unânime”, segundo Leyla Perrone-Moisés (1996, p. 90) que 

também declara: “Essa boa imagem do Brasil persistiu, através dos séculos 

seguintes, no imaginário francês. Produziu a teoria do ‘bom selvagem’, que tão 

grande papel exerceu no Iluminismo e no próprio ideário da Revolução Francesa” 

(PERRONE-MOISÉS, 1996, p. 90).  

É interessante recordar que, no século XVI, quando das viagens por mares 

desconhecidos, as terras recém-descobertas abaixo da linha do Equador ofereciam 

aos forasteiros um espetáculo magnífico e, sem dúvida, assombroso. Se nossos 

selvagens canibais e outras criaturas, nunca antes vistos pelos olhos da velha 

Europa, fascinavam aqueles primeiros visitantes, também despertaram nestes a 

curiosidade por esse outro mundo, tão diverso do seu. As frágeis embarcações 

atravessavam o grande oceano, abarrotadas de plantas e animais, além dos 

enormes carregamentos de pau-brasil, despejando nas ricas capitais do continente 

europeu um universo de curiosidades, admiradas por seu exotismo e diversidade 

que, metaforicamente, seriam devoradas por ricos mercadores e colecionadores de 

todas as partes.  

As crônicas e diários dos viajantes, por sua vez, despertavam a atenção das 

cortes e de outros pequenos grupos de letrados. Entre tempestades que faziam 

soçobrar as naus e o embate com piratas e monstros marinhos, causavam maior 

terror e fascínio, nessas narrativas, as histórias dos que presenciaram - ou diziam ter 

presenciado - as cerimônias antropofágicas entre os selvagens que habitavam a 

Terra Brasilis. O antropofagismo praticado pelos índios brasileiros, assim como 

muitos de seus aspectos culturais, chegava à Europa, pela primeira vez, através 

desses textos, escritos por alguns sobreviventes que, na tentativa de expor o 

assombro vivido, fundiam história e ficção, criando narrativas que, algumas vezes, 

eram perpassadas por elementos fantásticos e maravilhosos, que despertavam 

maior interesse dos leitores da época. Não que a antropofagia fosse ficção! Não era. 

Sabe-se, por intermédio de muitos relatos durante o primeiro século após o 

Descobrimento, que o canibalismo, praticado ritualisticamente, era prática comum 

entre muitas tribos das regiões sudeste e nordeste do Brasil, principalmente as 

pertencentes à família Tupinambá, cujos guerreiros, quase sempre adjetivados como 

“valentes”, são citados como devoradores de portugueses e outros inimigos. 
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Em História da província de Santa Cruz, publicada em 1576 em Portugal, seu 

autor - Pero de Magalhães de Gândavo - descreve, de maneira bastante detalhista, 

o que ocorria a um prisioneiro de uma tribo antropofágica, na região sudeste 

brasileira: 

 

[...] E assim que o matador vê tempo oportuno, tal pancada lhe dá na 
cabeça, que logo lha faz em pedaços. Está uma índia velha pronta, com um 
cabaço grande na mão, e quando o padecente cai, acode muito depressa a 
meter-lho na cabeça para tomar os miolos e o sangue. E quando dessa 
maneira o acabam de matar, fazem-no em pedaços, e cada principal que aí 
se acha leva seu quinhão para convidar a gente de sua aldeia. Tudo enfim 
assam e cozem, e não fica dele coisa que não comam todos quantos há na 
terra; salvo aquele que o matou não come dele nada, e além disso manda-
se sarjar por todo o corpo, porque tem por certo que logo morrerá se não 
derramar de si aquele sangue assim que acaba de fazer o seu ofício. 
(GÂNDAVO, 2004, p. 160-161) 

 

Entretanto, em alguns desses relatos, por falta de referências anteriores e por 

desconhecimento de seus autores, a narrativa ficcional se sobrepõe por se tratar de 

representação do objeto observado, sobre o qual são acrescentadas alegorias e 

metáforas que intensificavam o horror do canibalismo para aqueles que não o 

praticavam. Nesses casos, trata-se, como escreveu André Trouche, a respeito das 

obras de Garcilaso de la Vega, de “[...] Uma construção escritural que instaura sua 

própria realidade, superpondo-a à referência histórica, afastando-se, inteiramente, 

da crônica e do relato historiográfico, que se constroem como representação de um 

contexto externo” (TROUCHE, 2006, p. 57). Analisando sob esta mesma 

perspectiva, o italiano Antonio Pigafetta, que acompanhou Fernão de Magalhães em 

sua viagem de circunavegação pelo sul do continente americano, descreve em seu 

diário o avistamento de um canibal, no dia 27 de dezembro de 1519, muito 

provavelmente na costa sul do Rio de Janeiro ou no nordeste de São Paulo. Escreve 

ele:  

 

[...] Aqui habitam os canibais ou comedores de homens. Um deles, de figura 
gigantesca e cuja voz parecia a de um touro, se aproximou de nosso navio 
para dar ânimo a seus companheiros, os quais, temendo que fôssemos lhes 
fazer mal, se afastavam do rio, retirando-se para o interior do país. 
(PIGAFETTA, 2007, p.57) 

 

Por causa do temor e fuga de seus companheiros, podemos depreender que 

havia apenas um único canibal seguido por covardes amedrontados ou que aqueles 

canibais não faziam parte das tribos de valentes guerreiros, descritas em tantos 
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outros relatos. Também a presumir-se pelo que escreve Pigafetta, o índio que se 

aproxima de sua embarcação deveria ser um homem enorme, muito acima da 

estatura média dos demais selvagens que habitavam a costa brasileira, e dono de 

uma voz tonitruante. Porém, o que chama mais atenção é o fato de ser aquela 

região o local onde “habitam os canibais ou comedores de homens”. Certamente, 

uma generalização do ponto de vista do cronista, que alertava sobre o perigo de ser 

canibalizado, a quem ali aportasse. 

Já sem o perigo iminente de ser devorado pelos Tupinambá, séculos depois 

da publicação das narrativas inaugurais da prática ritualística daqueles índios, o 

Movimento Antropofágico nasce no Brasil, pelas mãos de Oswald de Andrade, Raul 

Bopp e Tarsila do Amaral, buscando promover uma revolução conceitual e cultural, 

na qual propunha uma reinversão de valores e o enaltecimento das origens 

antropofágicas do homem brasileiro. 

Segundo o escritor e filósofo Benedito Nunes, a “identidade dos veios 

principais da antropofagia”, que serviu de base ao Manifesto Antropófago 

oswaldiano, publicado no primeiro número da Revista de Antropofagia em 1928, são 

o Futurismo, o Dadaísmo e o Surrealismo (NUNES, 1979, p. 317). Movimentos 

vanguardistas que influenciaram todas as artes de uma maneira geral, a partir da 

Europa, nas primeiras décadas do século XX.  

A intelectualidade brasileira, até então alimentada pelos movimentos 

transformadores da cultura europeia, principalmente aqueles desenvolvidos ou 

repercutidos na - e a partir da - França, não tardou a absorver essas influências que 

agitavam a vida cultural parisiense, na já efervescente “cidade-luz” da década de 

1920, para aonde afluíam muitos escritores, pintores, coreógrafos, cineastas e 

músicos de todas as partes, incluindo os brasileiros que, tendo recursos para se 

estabelecer temporariamente na Europa, lá aportavam, como Oswald de Andrade, 

Tarsila do Amaral e Heitor Villa-Lobos assim o fizeram. Aliás, a história da vida 

artística destes três expoentes brasileiros se fundamentará de forma marcante em 

Paris, a partir de 1923. E, de um jeito ou de outro, aspectos relativos à antropofagia 

os uniria aos maiores representantes da cultura vanguardista europeia daquele 

período.  

A pintora Tarsila do Amaral já estava vivendo em Paris, quando Oswald foi ao 

seu encontro, também no início de 1923, quase um ano depois de ter participado 

ativamente da Semana de Arte Moderna, na qual Villa-Lobos protagonizara papel 
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importante, como único compositor convidado pelos integrantes do Modernismo. 

Além da paixão nascente que unia Oswald a Tarsila, o desejo comum por deglutir a 

cultura europeia os ligava de forma bastante intensa. Falando sobre as viagens que 

os dois fizeram juntos a Portugal e Espanha, logo que se estabeleceram em Paris, a 

biógrafa de Tarsila também relaciona alguns dos principais contatos mantidos por 

ambos e a influência destes na elaboração de suas obras, a partir daquele ano: 

 

Um bom signo, sem dúvida, que os guiaria no decorrer de todo esse ano em 
Paris, fundamental para a carreira de Tarsila, que absorveria a vivência 
junto a Lhote, Légre e Gleizes, básica para sua obra posterior, e, para 
Oswald, pelo contato com poetas e escritores do momento: Cendrars, 
Supervielle, Jules Romains, Paul Morand, Cocteau, assim como as 
articulações que estabeleceriam com Satie, Bancusi e tantos outros. Seria, 
para Oswald, precisamente através desses contatos, de onde emergiria a 
redação definitiva de Memórias sentimentais de João Miramar, levada a 
efeito em Paris nesse ano [...]. (AMARAL, 2003, p. 95-96) 

 

No ano seguinte, de volta ao Brasil, Oswald de Andrade publicou Memórias 

sentimentais de João Miramar. Logo depois, lançou o Manifesto Pau Brasil, 

seguindo as tendências vanguardistas que influenciavam o modernismo brasileiro. O 

poeta Blaise Cendrars, que se tornara amigo de Oswald, foi um de seus mais ativos 

interlocutores junto ao meio vanguardista europeu e pode ter contribuído, também, 

com a apresentação de algumas correntes artísticas bastante instigantes naquela 

época, entre as quais a que reinventava o canibalismo, como forma de transgressão 

cultural. Para Benedito Nunes,  

 

[...] há toda uma temática do canibalismo na literatura europeia da década 
de 20. Essa temática, associada a motivações psicológicas e sociais, 
exteriorizou-se por certas metáforas e imagens violentas, usadas, como 
meio de agressão verbal, pela retórica de choque do Futurismo e do 
Dadaísmo. Em Il negro, de Marinetti, um repasto antropofágico completa o 
erotismo desenfreado do personagem. Edita-se a revista Caniballe. Picabia 
assina manifesto de igual nome, que se publicou em Dadaphone. (NUNES, 
1979, p. 319-320) 

 

Antes de elaborar e publicar seu Manifesto Antropófago em 1928, Oswald de 

Andrade saboreou avidamente essa temática que evocava o primitivismo selvagem 

do, agora velho, “Novo Mundo” e de outros territórios onde o barbarismo dos rituais 

antropofágicos assustara os antigos viajantes e aventureiros. O que chocara os 

europeus no passado, e por muito tempo fora rotulado como tabu, ressurgia de 
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forma provocativa pelas mãos dos vanguardistas, sendo as manifestações literárias 

e artísticas seus principais suportes.  

Como podemos perceber, o canibalismo ou a antropofagia (que é a forma 

ritualística e conceitual de se devorar o outro) existira no país de Oswald e Tarsila, 

muito antes de sua reinvenção cultural e provocativa pelas mãos da vanguarda 

brasileira. E, ao invés de simplesmente absorver a recriação estrangeira, Oswald de 

Andrade lhe deu características mais anárquicas, mais próximas ao espírito 

debochado que permeou o movimento modernista brasileiro, na década de 1920.  

No terceiro parágrafo do Manifesto Antropófago, vê-se logo a ironia: “Tupy, or 

not tupy that is the question”. Ao parafrasear a famosa frase dita por Hamlet, que o 

bardo inglês William Shakespeare escrevera em 1623, ano em que os Tupinambá já 

haviam devorado muitos inimigos, inclusive europeus, Oswald brinca com as 

palavras e seus significados. E, entre os muitos sentidos que podemos ler, por que 

não o de ser ou não ser Tupi? Ser ou não ser canibal? Talvez, seja essa a questão 

da reinterpretação antropofágica no Brasil oswaldiano. No trigésimo primeiro 

parágrafo do mesmo manifesto, lemos: “Contra a verdade dos povos missionários, 

definida pela sagacidade de um antropófago, o Visconde de Cairu: - É a mentira 

muitas vezes repetida”. E, no seguinte: “Mas não foram cruzados que vieram. Foram 

fugitivos de uma civilização que estamos comendo, porque somos fortes e vingativos 

como o Jabuti”. 

A intelectualidade brasileira, desde fins do século XIX, vinha “comendo” a 

cultura produzida pela civilização europeia, mais precisamente a francesa. Na 

década de 1910, a então capital do Brasil, o Rio de Janeiro, aspirava a tornar-se 

uma réplica de Paris, com seus prédios em estilo art nouveau e inaugurava o grande 

boulevard chamado Avenida Central, com o incessante movimento de ir e vir de 

transeuntes, automóveis e ônibus puxados a cavalo. Inaugurava também o 

monumental Theatro Municipal do Rio de Janeiro, inspirado no Palais Garnier que 

abrigava (e ainda abriga) a Ópera National de Paris. Em uma crônica datada de 22 

de junho de 1914, a respeito do ator francês Brulé, João do Rio anunciava: “A 

sociedade elegante fala hoje de Brulé e vai ver Brulé! Creio que raros serão na 

plateia do Municipal que não o conheçam de Paris. Nós estamos cada vez mais 

parisienses” (DO RIO in PEIXOTO, 2009, p.204). 
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Mas Oswald, assim como os vanguardistas franceses, também deixa 

transparecer sua virulência contra a sociedade moderna, capitalista, no parágrafo 

mais extenso do Manifesto Antropófago: 

 

A luta entre o que se chamaria Incriado e Criatura - ilustrada pela 
contradição permanente do homem e o seu Tabu. O amor quotidiano e o 
modus vivendi capitalista. Antropofagia. Absorção do inimigo sacro. Para 
transformá-lo em totem. A humana aventura. A terrena finalidade. Porém, só 
as puras elites conseguiram realizar a antropofagia carnal, que traz em si o 
mais alto sentido da vida e evita todos os males identificados por Freud, 
males catequistas. O que se dá não é sublimação do instinto sexual. É a 
escala termométrica do instinto antropofágico. De carnal, ele se torna eletivo 
e cria a amizade. Afetivo, o amor. Especulativo, a ciência. Desvia-se e 
transfere-se. Chegamos ao aviltamento. A baixa antropofagia aglomerada 
nos pecados do catecismo - a inveja, a usura, a calúnia, o assassinato. 
Peste dos chamados povos cultos e cristianizados, é contra ela que 
estamos agindo. Antropófagos. (ANDRADE in REVISTA DE 
ANTROPOFAGIA, 1928, p. 7) 

 

O Manifesto Antropófago foi elaborado em São Paulo e, embora tenha 

recebido influências diretas da vanguarda europeia, sua gênese está fortemente 

ligada a um quadro pintado por Tarsila do Amaral, também em São Paulo, 

presenteado a Oswald que lhe batizaria logo em seguida. A tela o impressionara de 

tal maneira que o fez convocar seu amigo, poeta e diplomata, Raul Bopp para 

admirar aquela criação de Tarsila, junto com ele. 

 

O título? Era tão intensa a vinculação com a terra nessa figura central que 
correram ao dicionário tupi-guarani de Montoya, que pertencia ao pai de 
Tarsila, para obter um nome para a tela. Finalmente compuseram a palavra: 
Abaporu. Aba: homem; poru: que come. 
Para Oswald, esse quadro apresentava “alguma coisa de excepcionalmente 
diferente”, como diz a pintora ter sido a expressão do escritor diante de seu 
espanto. 
“Segui apenas uma inspiração sem nunca prever os seus resultados. 
Aquela figura monstruosa, de pés enormes plantados no chão brasileiro ao 
lado de um cactus, sugeriu a Oswald de Andrade a ideia da terra, do 
homem nativo, selvagem, antropófago...”, diria Tarsila com simplicidade 
anos depois. (AMARAL, 2003, p. 279-80) 

 

Mas antes que pareça estranha a mistura de todos estes ingredientes em um 

mesmo caldeirão, à semelhança das feijoadas preparadas por Villa-Lobos para seus 

amigos em Paris nas décadas de 1920 e 1930, tentarei demonstrar o quanto a 

antropofagia, entendida aqui em sua abrangência cultural, como defendido pelo 

Manifesto Antropófago, de Oswald de Andrade, influiu no imaginário de escritores e 
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pensadores e contribuiu para a construção de inúmeras narrativas sobre esse 

compositor brasileiro, tratado como objeto de análise aqui. 

 

 

 

1. 2 Correlações antropofágicas 

 

A voz profética e canibal de Paul Valéry nos chama: “Nada mais original, 
nada mais intrínseco a si que se alimentar dos outros. É preciso, porém, 
digeri-los. O leão é feito de carneiro assimilado”. 
 

Silviano Santiago 

 

Data de março de 1971 o ensaio O entre-lugar3 do discurso latino-americano, 

escrito por Silviano Santiago, do qual é o excerto acima. O Brasil vivia, naquele 

período, o auge de uma ditadura militar que impunha a muitos o silêncio da própria 

voz e, involuntariamente, estimulava a criatividade de vários artistas pensantes a 

encontrar formas camufladas de se fazerem “ouvir”, através de meios com os quais 

conseguissem burlar a censura da época. O silêncio imposto pela Ditadura, 

entretanto, não parece ter sido a motivação para o famoso ensaio que, também sob 

uma perspectiva política, buscava evidenciar e analisar o silêncio cultural da 

América colonizada imposto, inicialmente e de forma contundente, pela Europa 

Ocidental. Nele, Santiago aponta inúmeras questões relativas ao espelhamento 

europeu na América. A imposição do “outro” como molde para a cópia que se produz 

no Novo Mundo. Um “simulacro que se quer mais e mais semelhante ao original, 

quando sua originalidade não se encontraria na cópia do modelo original, mas na 

sua origem, apagada pelos conquistadores”. (SANTIAGO, 2013, p. 16) Assimilação 

e duplicação dos modelos europeus como regra convencionada para a construção 

civilizatória em um mundo que, recém encontrado, supostamente se queria novo, 

mas que (re)nascia a partir de envelhecidos padrões culturais tomados por 

empréstimo aos colonizadores.  

De maneira semelhante à época da colonização, no século XX, a importação 

de novos e diversificados valores estrangeiros torna-se um “neocolonialismo” para 

muitos países das partes central e sul do já velho “novo mundo”. O ensaísta, no 

                                                             
3
 Pelas regras do Novo Acordo Ortográfico, o correto seria grafar “entre lugar”, mas optei por manter o 

hífen, por ser a forma como o termo foi consagrado. 
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entanto, aponta para a força da mestiçagem como uma quebra na unidade 

pretendida pelos colonizadores que viam nessa última um meio de apagamento 

cultural e identitário. O elemento colonizado transgride a norma da aculturação 

vertical e se reposiciona de maneira sutil, amalgamando-se e impondo, 

inversamente, aspectos selvagens ao que se pensa civilizado. Para Silviano 

Santiago,  

 

[...] a noção de unidade sofre reviravolta, é contaminada em favor de uma 
mistura sutil e complexa entre o elemento europeu e o elemento autóctone - 
uma espécie de infiltração progressiva efetuada pelo pensamento 
selvagem, ou seja, abertura do único caminho possível que poderia levar à 
descolonização. (SANTIAGO, 2013, p. 17-18) 

 

Em sua análise, Santiago, que no referido ensaio objetiva principalmente 

questões ligadas à literatura, aproxima-se do conceito de transculturação, 

empregado pelo antropólogo cubano Fernando Ortiz em 1940, no livro Contrapunteo 

cubano del azúcar y del tabaco. Mais exatamente quando sugere que uma nova 

sociedade - mestiça -, engendrada a partir do renascimento colonialista, apresenta-

se como a forma de reverter a ordem (de valores preestabelecidos) e até então 

aceita como única, em sintonia com o que falava Ortiz, que preferia empregar o 

neologismo transculturación / transculturação em lugar de mestiçagem, por lhe 

parecer mais abrangente. Santiago não faz qualquer referência a Ortiz e de maneira 

alguma isto invalida sua arguta análise, demonstrando ainda a sintonia entre os 

pensamentos daqueles que, criticamente, avaliam a construção das identidades pós-

coloniais na América Latina. O que interessa nesta comparação entre o que 

escreveram é o diálogo que podemos estabelecer a partir da proximidade conceitual 

do que ambos perceberam como resultante do encontro entre colonizadores e 

colonizados, ou seja, como os latino-americanos, e não somente os cubanos, 

desconstruíram a cópia para estabelecer uma terceira via possível, aquilo que, para 

Silviano Santiago, se situará no entre-lugar e que, para Fernando Ortiz, será o 

resultado de um complexo processo de transculturação. Há outros conceitos teóricos 

que também discutem esse processo, mas os dois aqui elencados já nos servem 

como base, para melhor compreendermos a pluralidade e não acomodação passiva 

das sociedades construídas a partir da descolonização gradual que se deu, com as 

lutas pela independência dos padrões europeizantes.  
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É interessante lembrar também que, em 1974, com o artigo Los procesos de 

transculturación en la narrativa Latinoamericana e, em 1982, com o livro La 

transculturación en la narrativa Latinoamericana, o teórico uruguaio Ángel Rama se 

apropria do conceito criado por Fernando Ortiz e o desenvolve de maneira mais 

analítica no que diz respeito à literatura, ampliando e aprofundando sua 

conceituação que, por sua vez, pode ser estendida a outras formas culturais, 

aproximando-se ainda mais diretamente do conceito entre-lugar, proposto 

anteriormente por Silviano Santiago. 

Sobre a importância de Contrapunteo cubano del azúcar y del tabaco, para 

uma melhor compreensão da identidade latino-americana, vejamos o que diz a 

hispanista Lívia Reis, em seu ensaio Transculturação e transculturação narrativa: 

 

[...] Ortiz logrou construir uma obra síntese, de equilíbrio teórico e 
metodológico, sustentada por uma reflexão original, desvinculada das 
amarras teóricas das principais correntes da época. O antropólogo cubano 
foi pioneiro ao elaborar um edifício teórico capaz de entender e explicar os 
paradoxos culturais que fazem parte da origem e formação dos povos 
latino-americanos, sempre buscando uma forma de ver o homem em sua 
multiplicidade, de ressaltar seu potencial ativo e criativo. (REIS in 
FIGUEIREDO, 2005, p. 468-469) 

 

Percebidas essas afinidades conceituais entre o cubano, o uruguaio e o 

brasileiro, retorno a este último, Silviano Santiago, para encontrar, a partir dele, a 

percepção de Michel de Montaigne sobre os canibais brasileiros. Pois no início de 

seu ensaio, aqui analisado, Santiago faz referência ao pensador francês, mais 

precisamente ao capítulo XXXI4 de Os ensaios, intitulado Sobre os canibais, escrito 

por aquele. 

Montaigne, um típico intelectual imbuído pelo espírito renascentista, evoca os 

clássicos gregos para redefinir o conceito de bárbaro que, segundo seu pensamento 

humanista, é fixado preconceituosamente a partir do olhar (ou visão) que se tem do 

Outro. O Outro que é e age de modo diferenciado. O Outro que não se enquadra 

nos moldes preestabelecidos dos que o observam e o julgam discriminatoriamente e 

que, por isso, é tomado por bárbaro.  

                                                             
4
 Segundo os estudiosos em Montaigne, a numeração dos capítulos de Os ensaios diverge de acordo 

com as edições. O capítulo XXXI, referido por Silviano Santiago, é assim numerado nas edições de 
1582 e 1588. Mas na primeira edição, que data de 1580, ele é o de número XXX. 
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O ensaísta francês recorre à história do rei grego Pirro, que não reconhece os 

romanos como bárbaros como o faziam seus conterrâneos em relação a quaisquer 

nações estrangeiras, como uma metáfora para preparar um possível leitor a melhor 

entender seu ponto de vista, ou simplesmente para justificar sua forma de ver os 

antropófagos encontrados na França Antártica, ou seja, no Brasil, durante o século 

XVI. Silviano Santiago assim analisa esse artifício: 

 

[...] a metáfora em Montaigne guarda em essência a marca do conflito 
eterno entre o civilizado e o bárbaro, entre o colonialista e o colonizado, 
entre Grécia e Roma, entre Roma e suas províncias, entre a Europa e o 
Novo Mundo etc. Por outro lado, as palavras do rei Pirro, ditadas por certa 
sabedoria pragmática, não chegam a esconder a surpresa e o 
deslumbramento diante de uma descoberta extraordinária: os bárbaros não 
se comportam como tal - conclui ele. (SANTIAGO, 2013, p. 11) 

 

Não é porque se trata de um outro que este deva sempre ser considerado 

bárbaro, seguindo-se o conceito geral. Montaigne, em frase não transcrita por 

Santiago, ainda adverte: “Eis como devemos evitar nos ater às opiniões correntes e 

como devemos julgá-las pela razão, não pela voz do povo.” (MONTAIGNE, 2010, p. 

141) E, após argumentar um pouco mais sobre os gregos, passa a discorrer sobre 

aspectos do distante país encontrado pelos portugueses, a partir dos testemunhos e 

relatos de terceiros. Pois ao contrário dos viajantes e aventureiros de sua época, 

Montaigne nunca esteve na América e usa como principal fonte um conhecido seu, a 

quem não identifica nominalmente: “Tive por muito tempo comigo um homem que 

morara dez ou doze anos nesse outro mundo que foi descoberto em nosso século, 

no lugar onde Villegaignon veio a terra e que batizou de França Antártica” 

(MONTAIGNE, 2010, p. 141). 

Apesar de não ter conhecido o Brasil in loco, o criador do gênero ensaístico 

está à vontade ao descrever os estranhos costumes dos selvagens antropófagos. O 

que demonstra ter ele lido alguns dos muitos relatos de viajantes, além de ter 

recolhido, supostamente, as informações com seu serviçal aventureiro.  

Especialista na literatura das Grandes Descobertas, o também francês Frank 

Lestringant fez um exaustivo estudo sobre os canibais, estabelecendo paralelos e 

cruzamentos sobre os muitos relatos a respeito daqueles, incluindo o de Montaigne, 

demonstrando que o canibalismo não se limitou a um único ponto de vista, mas 

estendeu-se aos textos referentes. Segundo ele, Montaigne utilizou identificáveis 

fontes em seu ensaio Sobre os canibais, além de criar e detalhar situações a partir 
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de sua própria imaginação, alterando geografias e adaptando conceitos que melhor 

se adequavam ao espírito renascentista de sua época, promovendo significativas 

mudanças paradigmáticas. Em seu livro, O canibal - Grandeza e decadência, 

Lestringant observa que: 

 

Para que uma tal reviravolta se fizesse, era preciso, sem dúvida, uma 
tradição literária já bem estabelecida. Não podemos, pois, negligenciar os 
quadros de pensamentos, no interior dos quais se inscreve a reflexão de um 
tal capítulo. 
[...] 
Há também empréstimos imediatos à já longa tradição dos viajantes ao 
Novo Mundo. Eis por que, situada no início do ensaio, a crítica generalizada 
contra os “cosmógrafos” marca com tanta ênfase o prefácio da História de 
uma viagem feita à terra do Brasil, em que Jean de Léry ataca seu 
predecessor e rival, o franciscano André Thevet, promovido, depois de suas 
viagens de longo curso ao Levante e ao Brasil, a “cosmógrafo”, quer dizer, 
geógrafo do rei. (LESTRINGANT, 1997, pp. 83 e 84) 

 

Lestringant assinala, porém, que esses aportes em nada restringem o valor 

do ensaio do pensador. “De fato, a parte original de Montaigne não se encontra 

diminuída. Ela se funda numa mistura de temas, num entrelaçado de matérias que 

se enriquecem e complicam singularmente sua leitura.” (LESTRINGANT, 1997, p. 

85) 

Portanto, diversamente do que possa ter encontrado em vários dos textos que 

tenha lido, é a forma como Montaigne descreve o selvagem que é relevante em seu 

texto, buscando sempre minimizar a carga negativa do conceito de barbárie, tão 

facilmente empregado pelos estrangeiros europeus para com os silvícolas brasileiros 

e outros selvagens espalhados pelo mundo. E, para isso, não poupa comparações 

com atos que considera ignóbeis, praticados por homens ditos civilizados, em sua 

própria época. Sem ser totalmente explícito, questiona, em contrapartida, até mesmo 

as atrocidades cometidas pelos algozes da Inquisição, que julga bárbaras. Vejamos, 

a seguir, algumas de suas considerações a este respeito: 

 

Não fico triste por observarmos o horror barbaresco que há em tal ato, mas 
sim por, ao julgarmos corretamente os erros deles, sermos tão cegos para 
os nossos. Penso que há mais barbárie em comer um homem vivo do que 
comê-lo morto, em dilacerar por tormentos e suplícios um corpo ainda cheio 
de sensações, fazê-lo assar pouco a pouco, fazê-lo ser mordido e 
esmagado pelos cães e pelos porcos (como não apenas lemos mas vimos 
de fresca memória, não entre inimigos antigos, mas entre vizinhos e 
compatriotas, e, o que é pior, a pretexto de piedade e religião) do que em 
assá-lo e comê-lo depois que está morto. (MONTAIGNE, 2010, p. 150) 
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Humanisticamente, Montaigne relativiza o modo como o homem selvagem 

brasileiro se comporta em relação ao canibalismo ou, melhor dizendo, à 

antropofagia. Pois que, segundo a antropologia, canibalismo e antropofagia são atos 

distintos. Aparentemente, os dois termos identificam o ato de um homem devorar o 

corpo físico do outro. Porém, considera-se, como tal, apenas o termo genérico 

canibalismo, derivado de canibal e que aponta para a devoração do outro por 

questões alimentares ou por simples demonstração de poder físico, de 

representatividade animal no homem. Enquanto antropofagia refere-se mais ao ato 

ritualístico de se devorar a essência, a energia interior do outro, sua ancestralidade 

cultural, mesmo que, para isso, se tenha que deglutir o corpo físico daquele. 

Podemos perceber que Silviano Santiago no ensaio em que cita Montaigne, 

indiretamente, também contemporiza o canibalismo do homem latino americano, 

entendendo-o como antropofagia quando também cita o filósofo e ensaísta francês 

Paul Valéry, ainda que seja para culminar sua analogia sobre o discurso crítico das 

influências com o discurso neocolonialista. A “fonte” que vem da metrópole tende a 

ser vista como única e prioritária, tornando-se “[...] a estrela intangível e pura que, 

sem se deixar contaminar, contamina, brilha para os artistas dos países da América 

Latina, quando estes dependem da sua luz para o seu trabalho de expressão” 

(SANTIAGO, 2013, p. 20). 

Em contraposição, o entre-lugar como resultante transculturada é que será o 

verdadeiro fruto do processo final da antropofagia cultural latino-americana e que 

pode ser metaforizado, em parte, pela citação de Valéry transcrita por Santiago: “O 

leão é feito de carneiro assimilado”. O leão não se torna cópia do carneiro que 

devorou mas, sim, uma transculturação daquele, uma terceira via, situando-se no 

entre-lugar que permeia o outro e o si mesmo. 

Santiago encerra seu ensaio O entre-lugar do discurso latino-americano de 

forma bastante emblemática identificando a antropofagia como o modus que, de 

fato, marca a literatura representativa da América Latina, mas que podemos também 

estender a outras áreas artísticas: 

 

Entre o sacrifício e o jogo, entre a prisão e a transgressão, entre a 
submissão ao código e a agressão, entre a obediência e a rebelião, entre a 
assimilação e a expressão, - ali, nesse lugar aparentemente vazio, seu 
templo e seu lugar de clandestinidade, ali, se realiza o ritual antropofágico 
da literatura latino-americana. (SANTIAGO, 2013, p. 30) 
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Mantendo esta mesma percepção, podemos também entender o que quis 

demonstrar Oswald de Andrade com seu Manifesto Antropófago, publicado na 

primeira edição da Revista de Antropofagia (maio de 1928), dirigida por Antonio de 

Alcântara Machado, em São Paulo. Já no primeiro parágrafo, a conexão conceitual 

com o ensaio de Santiago, escrito 43 anos depois, pode ser estabelecida: “Só a 

antropofagia nos une. Socialmente. Economicamente. Philosophicamente” 

(ANDRADE in REVISTA DE ANTROPOFAGIA, 1928, p. 3). Para Santiago, o Oswald 

modernista se vale mais da filosofia que da ironia, para redimensionar o passado e 

transportar para o Brasil o que vislumbrara na Europa - via Paris - do movimento 

futurista, do dadaísmo e do novo canibalismo.  

Em seu ensaio A permanência do discurso da tradição no modernismo, de 

1972, Santiago chama a atenção sobre o conceitualismo de Oswald de Andrade, em 

textos vistos por muitos de forma reducionista, ou seja, apenas pela ótica unilateral 

da ironia. Quando o que deveria ser ressaltado, ao contrário desta, é a visão 

filosófica marcada principalmente pela originalidade do conceito de “utopia caraíba”, 

estabelecida primeiramente no Manifesto Antropófago. 

 

O saber selvagem, diz Oswald, vem questionando o saber europeu desde o 
primeiro contato da Europa com a América. De Montaigne a Rousseau, ou 
seja, passando da crítica às guerras religiosas e à Inquisição e chegando ao 
bom selvagem de Rousseau, sem esquecer a Declaração dos Direitos do 
Homem, o selvagem tem sido o motor da utopia europeia. Oswald, com o 
pensamento e a ação antropófagos, visa a trazer a utopia caraíba europeia 
para o seu lugar próprio - o Brasil. (SANTIAGO, 2013, p. 76) 

 

Entretanto, há que se ter em conta que o termo caraíba empregado por 

Oswald de Andrade e por Silviano Santiago, em clara referência aos indígenas 

brasileiros, é o mesmo utilizado para identificar índios da região caribenha (caraíba = 

cariba = caribe), à época das Grandes Descobertas. Aqueles são citados pela 

primeira vez em 26 de dezembro de 1492, nos diários do navegante genovês 

Cristóvão Colombo: “[...] embora diga que no início falaram a respeito dos habitantes 

de Caniba, que chamam de ‘caribes’, que vêm capturá-los, com arcos e flechas sem 

ferro [...]”. (COLOMBO, 1998, p. 102) 

A Colombo atribui-se também a originalidade de “inventar” o canibal, graças a 

um erro de interpretação e ao seu desejo de ter encontrado a China, nas terras 

recém-descobertas. Em seus diários da primeira viagem ao Novo Mundo (1492-93), 

insistia ele em ter encontrado Cipango, o reino do Grande Cã, mesmo que as 
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evidências apontassem para outro cenário, bem diferente do da China. Na paisagem 

tropical das Antilhas, vislumbrada pelo capitão Colombo e seus marinheiros, havia a 

notícia de criaturas mitológicas, com cabeças de cão, de um olho só e devoradoras 

de homens: 

 

Toda a gente que encontrou até hoje diz que sente o maior medo dos 
“caniba” ou “canima” que vivem nessa ilha de “Bohío”. Não queriam falar, 
por receio de serem comidos, e não podia tirar-lhes o medo, pois diziam que 
só tinham um olho e cara de cachorro. O Almirante achava que era mentira, 
tendo impressão que deviam ser do domínio do Grande Cã, que os reduzia 
ao cativeiro. (COLOMBO, 1998, p. 81) 

 

Esta e outras passagens dos Diários demonstram a construção mítica dos 

canibais, também inaugurando, como afirmaria mais tarde o colombiano Gabriel 

García Márquez, o gênero “realismo mágico” nas Américas. Um realismo embasado, 

inicialmente, pela visão e percepção imaginativa do outro, que sem parâmetros para 

comparação objetiva e direta, buscava, no universo das lendas e mitos antigos, 

elementos que sustentassem a nova e desconhecida - e, por isso mesmo, 

assustadora - realidade que se apresentava aos seus olhos. Para a pesquisadora 

Maria Helena Rouanet: 

 

Este aparente paradoxo bem pode decorrer, num primeiro nível, do fato 
mesmo de essa realidade americana ter-se constituído, através dos tempos 
e das narrativas dos viajantes, pela própria negação de uma realidade. A 
América dos viajantes não existe pelo que ela é, mas sim pelo que não é. 
Em outras palavras: ela não é Europa

5
. (ROUANET, 1991, p. 70) 

 

É na (re)criação de uma realidade aceitável e “domesticada” aos padrões 

reconhecidos pelos europeus, que se estabelece a origem da utopia de uma 

América paradisíaca, repleta de seres e locais mágicos, capaz de atrair os 

aventureiros, os desesperançados, cansados daquilo que a velha Europa podia lhes 

oferecer, sem renovação. O que mais atraía o olhar estrangeiro era o diferente, o 

exótico, o que não se enquadrava no universo conhecido.  

Entretanto, a América não poderia continuar sendo, por muito tempo, apenas 

o desconhecido “Novo Mundo”. Precisava, com urgência, adquirir parâmetros que 

permitissem seu reconhecimento pelo velho mundo. Para isso, adequações seriam 

feitas, forçadamente, a fim de tornar menores as distâncias conceituais entre os dois 

                                                             
5
 Grifos da autora. 
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mundos, que ora se encontravam, e a realidade passava a ser domesticada, como 

afirma Rouanet. Segundo ela, “[...] tal realidade domesticada vai constituir um 

quadro ameno, expresso pelo pitoresco e pela cor local, que servem tão bem à 

‘exaltação das imaginações’” (ROUANET, 1991, pp. 73-74). Por esta análise, tanto 

Cristóvão Colombo, com seus relatos impregnados por elementos do maravilhoso, 

quanto muitos outros cronistas viajantes estabeleceram as bases narrativas para 

essa América imaginada, mágica, exótica, ao mesmo tempo selvagem e fascinante, 

monstruosa e idílica. E que não se restringiria somente aos períodos da Descoberta 

e do início da colonização, durante o século XVI.  

Nos séculos seguintes, principalmente no XIX, o exotismo e a imaginação 

permearam várias narrativas de novos viajantes europeus às Américas. E, não por 

acaso, muitos desses recorriam às crônicas e aos diários de seus antecessores, ora 

reconstruindo seus relatos, ora buscando evidências que comprovassem a 

veracidade daqueles. Porém, com o rápido desenvolvimento da América do Norte, 

com os Estados Unidos e o Canadá se destacando das demais colônias e 

buscando, antes das demais, a independência e a construção de um corpus 

civilizado, espelhado evidentemente nos padrões importados das matrizes 

europeias, coube à parte mais ao sul do continente americano, mais lenta em se 

tornar independente da dominação europeia, manter o fascínio do olhar estrangeiro, 

atraído ainda pelos resquícios sobreviventes de culturas primitivas e que ainda 

precisavam ser exploradas e domadas.  

Se na região central, as terras que correspondem geograficamente ao México 

e à Guatemala perderam, ainda no século XVI, duas grandiosas civilizações - a 

asteca e a maia - exterminadas pelo colonizador espanhol e por diversas guerras 

internas, assim como nas regiões do Sul (Equador, Peru e Bolívia) a civilização inca 

também fora extinta pelo mesmo colonizador, quem mais atrairá a atenção 

estrangeira serão o Brasil e parte da Venezuela, que preservam nas densas 

florestas tropicais, inúmeras tribos indígenas, muitas isoladas entre si e que 

comparativamente às encontradas na América Central não formam uma grande 

civilização, ainda desconhecidas do homem branco no século XIX e até mesmo em 

meados do século XX. Sendo assim, foi para esses verdejantes paraísos terrestres 

que se dirigiram os novos exploradores europeus, em busca de riquezas materiais e 

imateriais, sempre preocupados em registrar o que viam, o que descobriam, o que 

era diferenciado, novo, assim como fizeram, no passado, os franceses André Thevet 
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e Jean de Léry, cujos relatos influenciaram os escritos de alguns de seus 

contemporâneos, incluindo Michel de Montaigne.  

 

Ambos religiosos - um católico, o outro protestante - Thevet e Léry vieram 
para o Brasil em companhia do senhor de Villegaignon, na expedição que 
deveria fundar a França Antártica. Desta viagem resultaram, em termos de 
publicações, principalmente As singularidades da França Antártica (1558) e 
a Viagem à terra do Brasil (1578), em cujos prefácios está o que se pode 
considerar os primeiros depoimentos de viajantes “não descobridores” sobre 
a função de seus escritos, além de preciosas indicações acerca do 
interesse que estes despertavam em seus contemporâneos”. (ROUANET, 
1991, p. 81) 

 

Há de se observar, porém, que, antes desses dois religiosos franceses, outros 

exploradores, de diferentes nacionalidades, já haviam travado contato com os 

canibais brasileiros e que, como aqueles, deixaram registros preciosos e importantes 

para os estudos e reconhecimento dessa prática encontrada principalmente entre os 

índios Tupinambá, que eram comprovadamente antropófagos, no sentido ritualístico 

do termo. Também, não é de se estranhar que tanto Léry quanto Thevet tenham lido 

esses registros, anteriores aos seus, e canibalizado algumas partes. Lestringant, ao 

falar sobre as Singularidades da França Antártica, de Thevet, insinua claramente 

essa possibilidade de apropriação antropofágica: 

 

[...] O canibalismo dos tupinambás é tratado num capítulo breve e incisivo, 
cuja leve crueza é acentuada por duas gravuras em madeira, uma delas 
provavelmente imitada de Hans Staden, representando um prisioneiro com 
uma corda amarrada à cintura que desafia o adversário no instante em que 
a massa do carrasco abate-se sobre ele. (LESTRINGANT, 1997, pp. 87-88) 

 

Essa provável imitação das gravuras encontradas nos relatos de Hans 

Staden, para ilustrar e reforçar a imagem construída pela narrativa de Thevet, pode 

ser entendida como antropofagia cultural, seguindo a concepção da forma ritualística 

e dos propósitos que motivavam os guerreiros comedores de carne humana. Pois 

Thevet poderia simplesmente ter “devorado”, como bom leitor, os textos e imagens 

de Staden e, assim, poderia ser caracterizado apenas como “canibal”. Mas quando, 

além de devorar, ele absorve o conteúdo simbólico pregresso e o redimensiona a 

seu favor, incorporando tanto o conteúdo quanto a significação, ele não mais se 

enquadra entre os “canibais” e, sim, entre os “antropófagos”. Seu ato devorador não 

serve apenas para alimentar a fome do corpo (seja ele físico ou intelectual), mas 

também para assimilar o que é devorado, ou para transubstanciá-lo, se pensarmos 
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no antropofagismo religioso como o que ocorre no ato simbólico da comunhão cristã. 

Há uma reconfiguração do signo devorado ao ser transformado em outro, que é 

semelhante ao primeiro, mas também diferenciado por se constituir, a partir de 

então, como uma resultante transculturada, se pensarmos na conceituação de 

Fernando Ortiz.  

Por essa mesma vertente, também Montaigne, ao se apropriar dos textos de 

Léry e Thevet, age antropofagicamente. Frank Lestringant, de forma bastante 

arguta, analisa o posicionamento de defesa dos “canibais” brasileiros tomado por 

Montaigne, afirmando que este, “[...] desde o início, pelo paralelo com os citas, 

recusara a hipótese da nutrição. A carne do prisioneiro que se vai devorar não é de 

modo algum um alimento; é um signo. E é precisamente esse signo que o vencedor 

ingere e faz seu” (1997, p. 154). O signo que, depois de deglutido e transformado tal 

qual nos processos digestivos, ressurge não exatamente como antes, mas 

transculturado, pois sem perder algumas de suas principais características está 

acrescido de novos acúmulos significativos, que lhe possibilitam novas leituras e 

interpretações. 

É interessante perceber que o processo se repete inúmeras vezes, a partir de 

um texto original, que não se sabe exatamente qual é, sendo este transformado em 

um segundo, que se transforma em um terceiro, mas que absorve um outro, nem 

primeiro nem segundo, em um processo repetitivo até quase perder as primeiras 

referências que lhe deram suporte para, em algum momento no futuro, ressurgir 

seguindo novamente, após muitas transmutações, as linhas do texto que se perdeu 

na origem de sua criação. Podemos aqui pensar em um palimpsesto com suas 

múltiplas camadas sobrepostas, algumas quase apagadas, outras com resquícios de 

frases que se completam e se complementam, ora formando textos ininteligíveis, ora 

com sentidos surpreendentes. Um exemplo disso nos é dado por Michel de 

Montaigne, em seu ensaio Sobre os canibais, com uma curiosa história que, ao 

tratar sobre a relação entre prisioneiros de guerra e seus algozes, diz dos primeiros 

não possuírem qualquer traço de covardia, estimulando voluntariamente os 

vencedores a levarem a cabo a execução final. Montaigne, então, apresenta uma 

suposta canção de um prisioneiro não identificado em seu texto, condenado a ser 

devorado pelos antropófagos: 
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Tenho uma canção composta por um prisioneiro, em que há essa ironia: 
“que eles venham intrepidamente, todos sem exceção, e se reúnam para 
jantá-lo, pois comerão ao mesmo tempo seus pais e seus ancestrais, que 
serviram de alimento e sustento a seu corpo; esses músculos”, diz a 
canção, “essa carne e essas veias são os vossos, pobres loucos que sois; 
não reconheceis que a substância dos membros de vossos ancestrais ainda 
se mantém aí: saboreai-os bem, encontrareis o gosto de vossa própria 
carne”. (MONTAIGNE, 2010, pp. 154-155) 

 

Afinal, quem será realmente o devorado? Se aquele que ora é deglutido 

também já devorou, metaforicamente, os pais daquele que o devora, cujos avós 

devoraram outros parentes seus! Aquele que hoje ali está, prestes a ser deglutido, é 

certamente fruto de uma ancestralidade antropófaga pois, como sentenciou Antonio 

de Alcântara Machado em seu pequeno artigo Abre-Alas, escrito para servir de 

prefácio à primeira edição da Revista de Antropofagia: 

 

Aí descobrimos que nunca havíamos sido outra coisa. A geração actual 
coçou-se: apareceu o antropófago. O antropófago: nosso pai, princípio de 
tudo. [...] O antropófago come o índio e come o chamado civilizado: só êle 
fica lambendo os dedos. Pronto para engulir os irmãos.

6
 (ALCÂNTARA 

MACHADO in REVISTA DE ANTROPOFAGIA, 1928, p. 3) 

 

Já nascemos, simbolicamente, antropófagos. E continuamos sendo durante 

toda nossa existência, mesmo que, muitas vezes, não nos demos conta disso. 

Oswald de Andrade que, junto com Tarsila do Amaral e Raul Bopp, assentou as 

bases para a criação do Movimento Antropofágico no Brasil no final da década de 

1920, afirma, com sua característica ironia filosófica, que “Só a Antropofagia nos 

une. Socialmente. Economicamente. Philosophicamente” (ANDRADE in REVISTA 

DE ANTROPOFAGIA, 1928, p. 3). Estamos, de uma maneira ou de outra, sempre 

agindo antropofagicamente. Thevet e Léry assim o fizeram. Michel de Montaigne 

também.  

Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Heitor Villa-Lobos, não apenas pela 

proximidade intelectual, mas também pela afetividade que os uniu, ousaram, 

assumidamente ou não, ressuscitar a antropofagia pela única vertente cabível a 

seus papéis de representantes artísticos: a vertente cultural. Devorariam o Outro - 

estrangeiro, europeu - para assimilar o melhor das suas características ancestrais 

que, junto com suas próprias referências, permitiriam a produção de algo novo, 

                                                             
6
 Optei por manter a grafia original, como encontrada na publicação da Revista de Antropofagia 

(1928). 
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diferenciado, transculturado. E particularmente, no caso dos três citados 

anteriormente, com traços distintamente brasileiros. Segundo um dos ativos 

participantes do Movimento Antropofágico, Raul Bopp, 

 

A Antropofagia apontou seus rumos: debaixo de um Brasil de fisionomia 
externa, havia um outro Brasil de enlaces profundos, ainda incógnito, por 
descobrir. O movimento, portanto, seria de descida às fontes genuínas, 
ainda puras, para captar os germens de renovação; retomar esse Brasil, 
subjacente, de alma embrionária, carregado de assombro e procurar 
alcançar uma síntese cultural própria, com maior densidade de consciência 
nacional. (BOPP, 2008, pp. 58-59) 

 

Para ser mais correto, o que sugeriu Raul Bopp era uma espécie de 

autofagia. Voltar-se para as “fontes genuínas, ainda puras” e, a partir delas, 

“alcançar uma síntese cultural própria”. Essa foi também a motivação constante para 

as críticas que Mário de Andrade fazia a todo artista brasileiro que, querendo ser 

reconhecido mundo afora, desconhecia a essência do que, a seu modo de ver, era 

realmente o modo de ser brasileiro.  

E zelando sempre pela imagem do Brasil que era projetado no exterior, por 

artistas nacionais, Mário alertava para o perigo de ser caracterizado como exótico o 

que, supostamente, representaria o Brasil profundo no exterior. Dizia ele: “Como a 

gente não tem grandeza social nenhuma que nos imponha ao Velho Mundo, nem 

filosofia que nem a Asia, nem economica quem nem a America do Norte, o que a 

Europa tira da gente são elementos de exposição universal: o exotismo divertido” 

(ANDRADE, 1928, p. 04). Essa inclinação para o exotismo é o que quase sempre 

atrairá a atenção do olhar estrangeiro, principalmente no que se refere ao universo 

cultural indígena, no qual se inclui a referência antropofágica. E o índio selvagem, 

não catequizado pelo homem branco, é por excelência parte dessas raízes que 

pretendem buscar os que construíram o movimento antropofágico brasileiro na 

segunda e terceira décadas do século XX, mas que serve também para a 

continuidade da visão perpassada pelo exotismo. Não é por acaso, portanto, que os 

fundadores do movimento antropofágico brasileiro tenham discutido e se apropriado 

de textos de Montaigne e Hans Staden, tentando às vezes pela ironia, às vezes pela 

filosofia, minimizar a categorização de “bom selvagem”, fundamentada e propalada 

principalmente pelo pensador francês Jean-Jacques Rousseau, no final do século 

XVIII. Segundo a professora Maria Augusta Fonseca, em sua biografia sobre Oswald 

de Andrade,  
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O interesse do grupo reside em um reestudo do “ciclo do gentio”, trazendo 
para a discussão Montaigne, Staden, Montoya e outros. O propósito é 
sinalizar que o desmerecimento do índio tem origem no jugo do colonizador 
europeu. Assim, forçado a sujeitar-se à moral cristã e cobrir sua nudez 
primitiva, deixa de reagir e se enreda no “conto” do europeu, herdando as 
mazelas do Brasil Colônia. (FONSECA, 2007, p. 208) 

 

O que pretendem os modernos antropófagos brasileiros é subverter a ordem 

preestabelecida no Brasil Colônia, que ainda insiste em influir no fazer artístico 

representativo do país, nas primeiras décadas da República. Não são exatamente 

contra a Europa, que tem seu lugar de destaque, mas querem promover uma 

revolução utópica - Caraíba ou Antropofágica, não importa - para colocar o Brasil em 

pé de igualdade com o que é produzido no velho continente. Nesse sentido, é bem 

interessante a análise que Silviano Santiago faz sobre o pensamento contundente 

de Mário de Andrade, em sua defesa pelas raízes do Brasil: 

 

Nas terras brasileiras, o verdadeiro selvagem não é o tupi-guarani, é antes o 
brasileiro que não se abrasileira, que fica sonhando acriticamente com o 
estrangeiro. Mário, vimos no seu elogio a Tarsila, não é xenófobo. Pelo 
contrário. Sempre admitiu que o nosso futuro teria de passar pelo 
conhecimento profundo das grandes culturas estrangeiras, do passado 
greco-latino. Passar por não significa abandonar o solo natal para fincar 
raízes em. Mário é contra a transferência das nossas raízes para outro e 
estrangeiro solo, isso porque tem uma noção ultramodernista de 
universalismo. (SANTIAGO, 2013, pp. 96-97) 

 

Vejamos agora, como se insere, nesse contexto, a participação antropofágica 

de Heitor Villa-Lobos na representação do Brasil na Europa, na década de 1920, 

mais exatamente na França, onde foi tentar o reconhecimento internacional. 

 

 

 

1.3 Heitor Villa-Lobos: antropofagizando Hans Staden  

 

Quase quatro séculos depois da publicação de seus relatos, seria na França - 

onde o conceito de “bom selvagem” ganhou expressividade estrutural através das 

perspectivas de Montaige, inicialmente no século XVI, e Jean-Jacques Rosseau em 

fins do século XVIII - que Hans Staden finalmente se tornaria vítima da antropofagia, 

da qual anteriormente conseguira se salvar no Brasil. Não adiantou ter escapado 
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dos Tupinambá e voltado para sua Alemanha natal. Nem mesmo adiantou já estar 

morto desde há muito. Seria devorado, culturalmente, por um nativo brasileiro, após 

ser entregue a este, de bandeja, pelas mãos de uma refinada cidadã francesa. Ao 

mesmo tempo, seus antigos relatos ganham projeção no distante país tropical, com 

reedições e novas versões de seu livro, onde a antropofagia torna-se inclusive 

objeto central do revolucionário manifesto de Oswald de Andrade.  

É na segunda década do século XX, que a história de Hans Staden se cruza 

com a de Heitor Villa-Lobos, auxiliando o compositor a alcançar a fama desejada, 

com o assédio de público e críticos musicais franceses. O “índio de casaca”, como o 

compositor brasileiro foi apelidado pelo poeta Menotti Del Picchia, torna-se uma 

sensação parisiense graças às aventuras do alemão Staden, à antropofagia dos 

nativos brasileiros e ao exotismo “selvagem” de suas composições.  

Depois de uma expressiva participação em São Paulo, como regente e 

compositor convidado, nos três agitados dias da Semana de Arte Moderna, também 

conhecida como Semana de 22, o carioca Heitor Villa-Lobos, que vinha 

despontando no cenário musical do Rio de Janeiro e São Paulo, embora alguns 

críticos ainda o rejeitassem e às suas obras, resolveu no início de 1923 que já era 

hora de partir para o velho mundo e conquistá-lo! Queria ser reconhecido como 

gênio entre os geniais artistas, principalmente os russos, que povoavam a “cidade-

luz” e eram vistos como renovação do ambiente musical. E, tomando por base o que 

escreveram diversos de seus biógrafos, encantou grande parte do meio artístico 

parisiense, impondo-se na medida do possível.  

Segundo Lisa Peppercorn, em sua biografia sobre o compositor brasileiro, 

originalmente publicada em 1972, em alemão, e considerada uma das mais 

abrangentes e despida da costumeira adjetivação nacionalista (por parte dos 

biógrafos brasileiros), Villa-Lobos soube como ninguém construir o seu próprio 

caminho, impondo-se ao lado dos que estavam sendo considerados como os 

grandes nomes da música em Paris e em toda a Europa, no período do entre 

guerras mundiais. Diz ela: 

 

Este homem extraordinário, tão profundamente convencido do próprio 
mérito, que rejeitava as obras de Schönberg e Alban Berg, que “não estava 
interessado em Beethoven e Wagner” e para quem Mozart escrevia 
“músicas para crianças”, chamou logo a atenção dos círculos musicais, em 
particular a de Florent Schmitt, importante crítico da época. Passou então a 
ser convidado para participar de serões musicais, e pouco demorou para 
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que fosse aceito pela sociedade parisiense como uma “novidade” agradável 
e exótica do Brasil, sempre muito falante, notadamente quando se tratava 
da sua própria pessoa. (PEPPERCORN, 2000, p. 11) 

 

Como podemos ler, Peppercorn também destaca, como relevante para ser 

reconhecido pela sociedade parisiense, o exotismo à brasileira que Villa-Lobos 

apresenta em, suas composições, suas entrevistas e conversas informais e chama 

também a atenção para a loquacidade do compositor, dito como “sempre muito 

falante”. Esta característica, aliás, aparentemente inócua e simples na maioria das 

pessoas, ganhou destaque em muitas das narrativas criadas sobre esse compositor. 

Em um de seus artigos sobre Villa-Lobos, Mário de Andrade, por exemplo, ironiza: 

“[...] porque poucos artistas carecem tanto de auditório como Vila Lobos. Auditório 

para aplaudir as suas músicas e para engolir as suas afirmações” (ANDRADE in 

COLI, 1998, p. 166).  Outro exemplo significativo encontra-se no que contou o 

cubano Carpentier ao escritor e jornalista espanhol Ramón Chao: “Cuando Héctor 

Villa Lobos encendía un puro y comenzaba a contar historias del Brasil, había que 

prepararse a vivir durante un momento en el dominio de los mitos” (CARPENTIER 

apud CHAO, 1985, p. 235). Esta característica tão relevante na personalidade do 

compositor Villa-Lobos, observada e reproduzida por diversos autores que sobre ele 

escreveram, aponta-o como um frequente contador de histórias. Histórias essas 

quase sempre repletas de elementos que permeiam o universo do fantástico e do 

maravilhoso, bem ao sabor da admiração provocada na audiência de amigos e de 

outros que se deixavam fascinar por suas narrativas. Neste sentido, poderíamos 

enquadrá-lo na categoria dos narradores em extinção, a partir de algumas 

considerações que Walter Benjamin fez em seu ensaio O narrador, publicado em 

1936. Para ele, o período posterior à Primeira Guerra Mundial (1914-1918) gerou um 

emudecimento nos que participaram diretamente dos combates e “o que se difundiu 

dez anos depois, na enxurrada de livros sobre a guerra, nada tinha em comum com 

uma experiência transmitida de boca em boca” (BENJAMIM, 1994, p. 198). Em sua 

exposição, demonstra que a experiência pessoal transmitida oralmente é a fonte de 

todos os narradores e que estes dividem-se, embora possam se fundir de diversas 

maneiras, entre os narradores sedentários, como os camponeses, e os narradores 

viajantes, como os marinheiros. Benjamim também diz que “São cada vez mais raras 

as pessoas que sabem narrar devidamente. [...] É como se estivéssemos privados 
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de uma faculdade que nos parecia segura e inalienável: a faculdade de intercambiar 

experiências.” (BENJAMIN, 1994, p.197-8). 

Ora, Villa-Lobos vai para a Europa na década de 1920, alguns anos depois do 

fim da Primeira Grande Guerra. Nesse período, ao reunir-se com brasileiros e 

principalmente com estrangeiros em Paris, conta uma série de histórias sobre o 

Brasil, onde se inclui como protagonista, alimentando o imaginário de seus atentos 

ouvintes, entre os quais jornalistas e escritores que iriam reproduzir/publicar essas 

histórias recebidas claramente por meio da oralidade. E, por tudo o que escreveram 

os que o conheceram pessoalmente, Villa-Lobos nos é apresentado como um 

desses raros narradores que, à moda do que acontecia em tribos ancestrais, 

reuniam à sua volta amigos e familiares, inebriados com a contação de histórias 

sobre deuses e monstros, mitos e lendas.  

Podemos, ainda segundo a conceituação de Benjamim, defini-lo como um 

narrador do tipo “viajante”, pois boa parte de suas narrativas, desse mesmo período, 

tratam das suas aventuras nas diversas viagens que dizia ter feito por quase todo o 

território brasileiro, com o objetivo de recolher material para suas pesquisas 

musicais. Entre as diversas histórias contadas por ele próprio ou na voz de terceiros 

que afirmam ter sido o compositor o autor das mesmas, encontra-se a que o situa 

em um ritual antropofágico. Essa recriação narrativa chamou a atenção de críticos e 

público parisienses, na segunda estadia de Villa-Lobos em Paris, no final da década 

de 1920.  

Há diversas versões para a história que o coloca como personagem central 

de uma cerimônia antropofágica. Umas buscam a explicação para a mentira 

consentida. Outras se apropriam da invenção narrativa para ampliar a ficção e que, 

por isto mesmo, tornam a história ainda mais deliciosa. Entre estas últimas, 

podemos ler a versão contada pelo cubano Alejo Carpentier ao jornalista Ramón 

Chao: 

 

Pero un día Villa Lobos nos contó la mejor de sus historias. 
“Hallándome en el Matto Grosso, en plena selva, donde había ido para 
recopilar cantos indios, los salvajes se apoderaron de mí y me ataron al 
poste de torturas. Estuve a punto de perder la vida. Me salvé porque me 
puse a cantarles himnos rituales en su propio dialecto. Sorprendidos, me 
soltaron con grandes muestras de deferencia.” (CARPENTIER apud CHAO, 
1985, p. 235) 
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Qualquer semelhança com o que escreveu Hans Staden, em Duas viagens ao 

Brasil, como se pode observar na epígrafe escolhida para este subcapítulo, não é 

mera coincidência. E, sim, uma reconstrução ficcional de outra ficção, criada por sua 

vez com base em um relato que se pretendia verdadeiro. Carpentier certamente 

reinventou - ou reinterpretou - a fictícia história em que Villa-Lobos quase foi vítima 

de selvagens antropófagos. Se foi realmente seu amigo compositor quem lhe contou 

essa versão da história, não há como sabermos. Entretanto, podemos supor, como 

sendo mais provável, que Carpentier tenha criado sua ficção narrativa a partir do 

que ouviu dos relatos posteriores de Villa-Lobos e do que leu (ou soube) nas 

páginas da revista L’Intransigeant, no mesmo período em que conheceu Heitor Villa-

Lobos em Paris. 

Na primeira biografia oficial do compositor e patrocinada pelo governo 

brasileiro, publicada em 1949 e escrita pelo então diplomata Vasco Mariz (1921-

2017), lê-se o seguinte: 

 

A notória popularidade de Villa Lobos em Paris nasceu do debatidíssimo 
artigo do Intransigeant, apresentando o compositor brasileiro, que se 
preparava para dar um concerto com orquestra na sala Gaveau. 
Infelizmente, não nos foi possível obter o referido artigo, de modo que 
teremos de comentá-lo através da palavra de Villa Lobos e de alguns 
amigos, bons conhecedores do caso. 
A famosa poetisa Lucille de la Rue Mardrus, que conhecera razoavelmente 
o português e se tornara amiga de Villa Lobos, viu, certa vez, na residência 
do maestro o livro Viagem ao Brasil, do viajante alemão seiscentista Hans 
Staden. Pediu-o emprestado e levou-o para casa. Qual a surpresa de todos 
os brasileiros residentes em Paris quando o Intransigeant estampou, com 
grande relevo, um artigo daquela escritora, atribuindo a Villa Lobos as 
aventuras de Hans Staden, em pleno século XX! Villa Lobos, membro de 
uma expedição científica alemã, é capturado pelos índios antropófagos, que 
o amarraram a um poste, dançam em torno dele e preparam-se para assá-
lo! O leitor compreenderá, agora, a indignação dos brasileiros contra o que 
eles acreditavam fosse mais uma de Villa Lobos! (MARIZ, 1949, p. 57-8) 

 

Os brasileiros em Paris podem até ter se indignado com a suposta invenção 

de Villa-Lobos, ou da poetisa Lucille Delarue-Mardrus7, mas não os parisienses que 

acorreram à sala Gaveau, para conhecer de perto alguém que se salvara de ser 

devorado por canibais selvagens em plena floresta tropical. Segundo o próprio 

Mariz, o concerto foi um sucesso. Villa-Lobos, disseram alguns, queria desmentir 

aquela história logo depois, sendo impedido por seu empresário, que desejava se 

                                                             
7
 O nome correto da poetisa e escritora francesa é Lucie Delarue-Mardrus (1874-1945), autora do 

romance L'Ange et les Pervers. 
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aproveitar daquele chamariz publicitário. Porém, se lermos com atenção mais esta 

versão da história, podemos observar que o biógrafo, sem ter acesso ao artigo 

publicado pela poetisa “la Rue Mardrus”, confiou no que lhe relatara Villa-Lobos e 

amigos deste, “bons conhecedores do caso”, nas palavras desse que foi seu 

primeiro biógrafo. Torna-se interessante aqui comparar também a versão “oficial” 

dessa história com outra, encontrada, como citação, na biografia elaborada por Lisa 

Peppercorn: 

 

Capturado por selvagens, ele presenciou durante três dias os ofícios 
fúnebres em sua honra porque seus captores assim se preparavam para 
comê-lo... Mais morto do que vivo, permaneceu em um estado de alerta 
subconsciente que lhe permitiu registrar as assombrosas entonações dos 
sacerdotes... libertado por brancos, recuperou-se dessa aterrorizante 
aventura equipado com uma variedade de ritmos e modulações, desde 
então fonte de inspiração para suas composições. (PEPPERCORN, 2000, 
p. 12) 

 

Peppercorn, no entanto, assim como Mariz, reconhece o caráter fantasioso de 

Villa-Lobos e faz diversas ressalvas à história do dublê de Hans Staden, 

acrescentando ainda que 

 

[...] nem ele próprio acreditava nas suas histórias - mas havia sempre uma 
plateia disposta a ouvi-las, e ele gostava de agradar às pessoas. Na 
verdade, havia ocasiões em que parecia até se divertir contando os 
‘incidentes’ fantasiosos com os quais cercava sua personalidade. 
(PEPPERCORN, 2000, p. 12-3) 

 

Carpentier, por certo, também se divertia com as narrativas que Villa-Lobos 

criava ao falar do Brasil e sobre si mesmo. Ainda explanando sobre o compositor ao 

jornalista Chao, conta que “Además, allí estaban sus amigos para darle cuerda” 

(CARPENTIER apud CHAO, 1985, p. 235).  

Porém, entre os brasileiros que não achavam divertidas as histórias contadas 

por Villa-Lobos estava Mário de Andrade, que se impacientava e mostrava-se muitas 

vezes irritado com as fantasiosas narrativas do compositor. Em seu artigo Vila Lobos 

versus Vila Lobos I8, datado de 1930, referindo-se às supostas viagens feitas por 

Villa-Lobos pela região amazônica, o autor de Macunaíma reconta de forma 

bastante irônica a história em que o compositor se apropriou (ou se aproveitou da 

apropriação da poetisa) das aventuras de Staden: 

                                                             
8
 Manterei aqui, e nas demais citações de textos assinados por Mário de Andrade, a grafia original 

utilizada pelo escritor. 
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[...] Todas essas viagens de Vila Lobos através de sertões botocudissimos, 
seguindo pacientes missões germanicas, me lembraram mais uma vez a 
apaixonada imaginativa da sra. Delarue Mardrus, que uma feita, 
espaventada com as aventuras de Vila Lobos, em Paris, escreveu sobre êle 
um artigo tão furiosamente possuido da agua possivelmente alcoolica de 
Castalia, que o nosso musico virou plagiario de Hans Staden. Foi pegado 
pelos indios e condenado a ser comido moqueado. Prepararam as indias 
velhas a famosa festa da comilança (o artigo não diz si ofereceram primeiro 
ao Vila a india mais formosa da maloca) e o coitado, com grande dansa, 
trons de maracás e roncos de japurutús, foi introduzido no lugar do 
sacrifício. Embora não tivesse no momento nenhuma vontade pra dansar, a 
praxe da tribu o obrigou a ir maxixando até o poste de sacrificio. E a indiada 
apontava pra êle, dizendo: “- Lá vem a nossa comida pulando!” E as dansas 
mortuarias principiaram. Era uma ronda horrifica prodigiosamente 
interessante que, devido ao natural estado de nervos em que o musico se 
achava, se ia gravando inalteravelmente na memoria dele. Felizmente pra 
nós e infelizmente prá Etnografia brasilica, a dansa parou no meio. 
Simplesmente porquê, já muito inquietos com as quatro semanas de 
ausencia do jovem violoncelista, deram de chofre na maloca, arrasaram 
tudo e salvaram uma ilustre glória do Brasil.” [...] (ANDRADE, 1963, p. 143-
4) 

 

De todas, apesar do tom irônico, esta de Mário de Andrade é a versão mais 

próxima do relato de Hans Staden que, canibalizado pela srª Delarue Mardrus, foi 

paulatinamente antropofagizado por Villa-Lobos e por aqueles que reconstruíram, 

cada um de maneira mais inventiva, a história requentada da preparação para o 

sacrifício antropofágico vivido pelo alemão Staden, no século XVI. 

Como disse anteriormente, há muitas versões para essa recriação ficcional. 

Entretanto, a partir da leitura atenciosa do livro Heitor Villa-Lobos - O caminho 

sinuoso da predestinação, publicado em 2003 como resultado da dissertação de 

mestrado em Antropologia, de Paulo Renato Guérios, podemos intuir que o artigo 

original da escritora francesa, publicado provavelmente em 13 dezembro de 19279 - 

e não entre 1923-24 como sugere Vasco Mariz na primeira versão da biografia que 

escreveu sobre o compositor -, fez parte de uma campanha publicitária articulada 

pelo próprio Villa-Lobos, talvez sem o conhecimento direto dos agentes utilizados 

em seu propósito, como pode ter sido o caso da poetisa Mardrus, entre outros 

jornalistas e escritores. 

Mas qual foi a narrativa criada pela poetisa Lucie Delarue-Mardrus, que 

inspirou as tantas versões posteriores? O diplomata e musicólogo Vasco Mariz, 

como citado anteriormente, registrou que não teve acesso ao artigo da poetisa. Sua 

                                                             
9
 Em toda a bibliografia que consultei para este trabalho, há apenas uma única indicação desta data - 

13 de dezembro de 1927 -, informada pelo jornalista Maurício Torres Assumpção, em seu livro A 
história do Brasil nas ruas de Paris, publicado em 2014, pela Casa da Palavra. 
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versão, segundo ele, é a que lhe foi ditada pelo próprio biografado Villa-Lobos. A 

maioria absoluta dos que escreveram sobre esse artigo, publicado no jornal 

L’Intransigeant, também não reproduz nenhum parágrafo do texto original, como se 

não tivesse acesso a ele. Portanto, o referido artigo poderia entrar para o campo da 

ficção, não fosse o jornalista Maurício Torres Assumpção publicar em 2014, em seu 

livro A história do Brasil nas ruas de Paris, uma tradução para o português, de parte 

ou do todo (ele não especifica isto e nem mesmo de quem é a tradução), do artigo 

“Música canibal, a aventura de um compositor”, assinado por Lucie Delarue-Mardrus, 

que reproduzo aqui: 

 

Para além do interesse musical, há muito a ser dito sobre Villa-Lobos e seu 
concerto na Salle Gaveau, realizado na última segunda-feira e regido 
parcialmente por ele mesmo. Pois este jovem compositor brasileiro, 
exatamente como o sobrinho do Sr. Steeg, foi capturado por selvagens - 
dos verdadeiros, com penas na cabeça - e é dos seus dias com os índios 
que ele traz a sua impressionante música. Que publicidade! Se ele disso 
quisesse se servir. 
Ter nos feito desta magnífica música um presente, ao permitir-nos escutá-
la, é o que faz toda a diferença. Pois, enquanto o seu governo não pagou 
resgate algum por sua liberação, o prisioneiro ainda teve a presença de 
espírito de coletar os ritmos e os cantos que escutou durante três dias: 
sangue-frio que nos dá vertigem, quando pensamos que se tratava das 
Danças da Morte, que precediam o seu sacrifício iminente. 
Enviado em missão com outros artistas para os lados do Paraguai e das 
florestas virgens para pesquisar o folclore do seu país, Villa-Lobos deu-se 
conta, na volta, que seu cão não estava mais ao seu lado. Corajosamente, 
partiu só, em busca do seu fiel amigo... e não mais voltou. Os índios o 
capturaram. 
Despido, amarrado ao tronco de uma árvore, ele teve, antes de ser comido, 
as honras de três dias de cerimônias fúnebres. 
Tentavam aqueles indígenas sublimar o seu canibalismo através de rituais 
que os impedissem de confundir um ser humano com um frango qualquer? 
Ou se tratava simplesmente de fazer a presa jejuar antes de assá-la, 
usando toda aquela cadência e coreografia como aperitivo? 
O que quer que seja, Villa-Lobos conta que foi, durante aqueles três dias de 
horror, literalmente incapaz de pensar. E, entretanto, seu cérebro, moldado 
pela música, registrava tudo o que ouvia ao seu redor. 
Liberto pelos brancos antes do fim dos três dias, ele nos chega desta 
assustadora aventura munido de uma bagagem de ritmos e modulações 
com as quais tem, desde então, nutrido as suas composições. (DELARUE-
MARDRUS apud ASSUMPÇÃO, 2014, pp. 348-349) 

 

Observando a extraordinária criatividade da poetisa, misturando boas doses 

de suspense e humor, podemos facilmente compreender o porquê das palavras de 

Mário de Andrade quando ironizou insinuando que a escritora deveria estar 

alcoolizada, para escrever tal artigo. Nessa versão “original” da cerimônia quase 

antropofágica vivenciada por Villa-Lobos, lemos alguns aspectos que somente são 
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encontrados ali, como o do compositor ter sido enviado em uma missão artística 

para o Paraguai e de ter retornado à selva, por causa da perda de seu cachorro. O 

que o levou, segundo a autora, a ser capturado pelos índios. E há também o aspecto 

de que esse artigo foi escrito posteriormente ao concerto na Sala Gaveau, 

contrariando a utilização do mesmo como um chamariz para atrair o grande público, 

publicitariamente. Entretanto, nesse mesmo artigo, ela alerta o leitor sobre as 

informações contidas ali lhe terem sido relatadas pelo maestro: “Villa-Lobos conta 

que foi, durante aqueles três dias de horror, literalmente incapaz de pensar”. Mais 

uma vez, temos o registro inicial da oralidade. Entretanto, seja por qual parâmetro 

analisarmos, a ficção sempre se sobrepõe e nos leva de volta à narrativa literária. 

A primeira estadia de Villa-Lobos em Paris, entre os anos 1923 e 1924, 

propiciou-lhe um certo reconhecimento por parte dos críticos de música locais, que 

viam em algumas de suas obras, como o Trio para oboé, clarinete e fagote e 

Nonetto, algo interessante, mas um pouco aparentado com o que o russo Igor 

Stravinsky (1882-1971) apresentara em sua moderna e revolucionária composição 

para o balé A sagração da primavera, estreado em 1913, no Théatre des Champs-

Élysées, e que tornara-se referência de vanguarda na música europeia durante 

várias décadas. Mas tanto essa como outras comparações desagradavam Villa-

Lobos que não admitia qualquer possível inspiração a partir de outros compositores. 

Para diminuir ou negar determinadas comparações, ele muitas vezes atribuía datas 

anteriores a trabalhos recentes, como ocorreu com as duas obras citadas acima, 

compostas provavelmente em 1924, mas redatadas para 1919, ou seja, para antes 

mesmo de sua participação na Semana de Arte Moderna, em 1922.  

Vejamos o trecho de uma crítica, publicada na Revue Musicale, de julho de 

1924, escrita por Boris de Schlözer10, que aponta para essa questão e que nos ajuda 

a tentar compreender o planejamento de autopromoção que Villa-Lobos instituirá em 

sua segunda viagem a Paris e que comentarei mais adiante: 

 

Parece que o Trio tão stravinskiano foi composto em uma época em que 
Villa-Lobos apenas conhecia Stravinski [sic] de nome. Haveria assim uma 
aproximação interessante a ser estabelecida entre a métrica da Sagração 
[da primavera] e a dos indígenas sul-americanos. No Nonetto ele parece 
haver no entanto conseguido dominar sua matéria impondo-lhe uma forma 
europeia. (SCHLÖZER apud GUÉRIOS, 2003, p. 139) 

                                                             
10

 Boris Fyodorovitch Schlözer (1881-1969) nasceu na Rússia. Em Paris, onde foi viver, trabalhou 
como tradutor de clássicos russos para o francês e, como escritor, escrevendo biografias de músicos 
famosos assim como críticas musicais, para jornais e revistas do gênero. 
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A comparação a Stravinsky e a acomodação de seu Nonetto à forma europeia 

eram o contrário do que Villa-Lobos queria ver publicado a respeito de suas obras.  

O maestro e compositor retornou ao Brasil em setembro de 1924 e foi 

entrevistado por Manuel Bandeira, “por sugestão de Mário de Andrade”, segundo 

Guérios (2003, p. 140). Baseado nessa entrevista, Bandeira publicou uma crônica na 

revista Ariel de outubro de 1924, da qual extraio alguns trechos significativos para 

esta argumentação. 

 

Villa-Lobos acaba de chegar de Paris. Quem chega de Paris espera-se que 
venha cheio de Paris. Entretanto Villa-Lobos chegou de lá cheio de Villa-
Lobos. A ardente fé, a vontade tenaz, a fecunda capacidade de trabalho que 
o caracterizam, renovam a cada momento em torno dele aquela atmosfera 
de egotismo tão propícia às criações verdadeiramente pessoais. [...] A 
qualidade dominante de seu espírito é a imaginação, a que deve a sua 
música aquela prodigiosa riqueza de ritmos e de combinações de timbres 
que espantou Schloezer. [...] Um ano bastou a Villa-Lobos para se impor em 
Paris. Com que escassos auxílios! Numa terra em que a multiplicidade de 
manifestações artísticas deu à publicidade uma feição odiosamente 
comercial. Onde Stravinsky e Prokofiev tanto lutaram e sofreram, apesar de 
amparados pela riquíssima colônia russa. (BANDEIRA, 2008, pp. 39-40) 

 

Bandeira segue adiante em sua crônica. Mas o que interessa aqui está neste 

recorte. Primeiro, pela negativa de qualquer influência recebida por Villa-Lobos em 

Paris. Depois, pela explicação do espanto do crítico Schlözer, assim como a 

informação não condizente com os fatos de que “Um ano bastou a Villa-Lobos para 

se impor em Paris”. E, por fim, o comentário sobre a publicidade ter se tornado, em 

Paris, “odiosamente comercial”. Lembro que, ainda que o cronista tenha total 

liberdade de criação, segundo a pesquisa de Paulo Guérios, esse texto foi elaborado 

tendo como base uma entrevista feita ao compositor em questão, nada confiável em 

se tratando de falar de si mesmo. O que pode ser comprovado em várias das 

biografias escritas a seu respeito ou no que disse, sobre ele, Alejo Carpentier ao 

jornalista Chao: “Era un ser truculento, mentiroso, imaginativo, lleno de fantasías”. 

(Apud CHAO, 1998, p. 234). 

Heitor Villa-Lobos pode ter retornado de Paris “cheio de Villa-Lobos”, como 

escreveu Bandeira. Mas também trouxe de lá uma preocupação, a de não ser uma 

cópia europeia e a certeza de que tinha que afirmar-se como brasileiro se quisesse 

efetivamente conquistar Paris e toda a Europa. Afinal, Paris já estava saturada das 

coisas europeias. Ansiava por novidades e tudo aquilo que pudesse ser diferente, 
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estimulante, criativo, exótico. Villa-Lobos percebera isso durante o pouco tempo em 

que viveu na cidade-luz e, a partir dessa percepção, resolveu que deveria mudar de 

estratégia. Buscando sempre a glorificação pessoal e a de sua obra, é bem possível 

que tenha planejado, conscientemente, algumas situações que poderiam favorecê-lo 

em seu objetivo de ser reconhecido pelo público e pela crítica. Para confirmar isso, 

recorro novamente a Paulo Guérios que, em oposição ao que pode ser lido em 

muitas biografias villalobinas, afirma que somente a partir de sua primeira estadia 

em Paris é que Villa-Lobos passa a se preocupar realmente com sua “nacionalidade 

brasileira”: 

 

[...] Até sua ida para a Europa, como vimos, ele buscava demonstrar aos 
outros e a si próprio que era um artista. Já havia composto algumas obras 
de caráter nacional, mas apenas projetos temporários. A partir de sua 
viagem, descobriu-se e passou a construir-se como artista brasileiro. Desde 
então, comporia músicas brasileiras e faria preleções emocionadas sobre 
sua nação e seu pertencimento ao imaginário nacional. 
[...]  
Para representar o Brasil musicalmente, Villa-Lobos achava necessário 
sintetizar a música popular e a música indígena. Fica claro que o Brasil que 
Villa-Lobos representa em sua música é o Brasil selvagem e exótico - não 
qualquer Brasil, mas o Brasil concebido pelos parisienses. Nos Choros, 
Villa-Lobos transportava para a linguagem musical as imagens europeias 
sobre a nação brasileira: a nação da natureza, dos índios e também dos 
personagens da música popular. Villa-Lobos tornou-se um músico brasileiro 
conforme a imagem que o espelho europeu lhe mostrava. (GUÉRIOS, 2003, 
pp. 141-2) 

 

Para construir essa identidade e introduzi-la em sua música, Guérios também 

afirma que Villa-Lobos foi em busca de  

 

[...] fontes que lhe fornecessem informações sobre a música ameríndia [...]. 
Villa-Lobos consultou obras como Histoire d’un voyage à la terre du Brésil, 
de Jean de Léry, e Rondônia, de Roquette-Pinto, que contêm partituras com 
transcrições de cantos indígenas na linguagem da música ocidental e a 
Poranduba amazonense, série de lendas indígenas publicada por Barbosa 
Rodrigues nos Annaes da Biblioteca Nacional em 1886. (GUÉRIOS, 2003, 
p. 143) 

 

 Villa-Lobos também consultou e ouviu, naquele mesmo período, vários 

fonogramas registrados por Edgar Roquette-Pinto11, quando este participou da 

                                                             
11

 Edgar Roquette-Pinto (1884-1954). Formado em Medicina, iniciou sua carreira em 1906, como 
professor na Seção de Antropologia, Etnografia e Arqueologia do Museu Nacional, de onde foi 
posteriormente diretor. No ano seguinte, incorporou-se à expedição Rondon, no Mato Grosso, e 
investigou os índios Pareci e Nhambiquara, publicando obra de grande interesse geográfico e 
etnológico. Foi também professor de História Natural e sempre atuante no campo da educação, 
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expedição chefiada pelo Marechal Rondon12, visitando tribos indígenas da região 

amazônica, em 1907. Assim, carregando na bagagem o Brasil exótico e selvagem 

que fascinaria os franceses, Heitor Villa-Lobos, depois de dois anos tentando obter, 

sem sucesso, em sua terra natal o reconhecimento desejado, retornou a Paris no 

final de 1926, mesmo ano em que voltavam para o Brasil Oswald de Andrade e 

Tarsila do Amaral, impregnados pelo que viram e ouviram da vanguarda francesa e 

que, em 1928, criariam, com a colaboração de Raul Bopp, o Movimento 

Antropofágico, ressuscitando e canibalizando Hans Staden.  

 Naquele período, o Brasil foi marcado, de várias maneiras, pelo resgate 

cultural dos velhos rituais dos índios Tupinambá de séculos passados. As histórias 

sobre os selvagens antropófagos brasileiros voltavam à tona, por intermédio da 

intelectualidade brasileira, à qual Villa-Lobos também pertencia.  

 É bastante significativo lembrarmos que, em 1925, Monteiro Lobato (1882-

1948) publicou a tradução para o português da primeira parte do livro de Staden13, 

com o título Meu cativeiro entre os selvagens do Brasil, que teve imediata reedição 

em 1926. A pesquisadora Lucila Bassan Zorzato, em sua dissertação de mestrado A 

cultura alemã na obra infantil ‘Aventuras de Hans Staden’, de Monteiro Lobato, fala 

sobre o sucesso editorial daquela edição lobatina, que teve a primeira tiragem 

esgotada em apenas quatro meses: 

 

A obra Meu cativeiro entre os selvagens do Brasil é publicada em outubro 
de 1925, com a tiragem de três mil exemplares. A boa recepção do livro 
promove a segunda edição em março de 1926 e a terceira em junho de 
1927. O balanço da empresa aponta a publicação de oito mil exemplares da 
edição da obra de Hans Staden meses depois de seu lançamento. 
(ZORZATO, 2007, p. 91) 

  

                                                                                                                                                                                              
tomando parte no movimento de renovação educacional no Brasil e assinando o Manifesto dos 
Pioneiros da Educação Nova de 1932. É considerado também o “pai da radiodifusão” no Brasil. 
 
12

 Marechal Rondon ou Cândido Mariano da Silva Rondon (1865-1958). Mineiro que ajudou a 
implantar o sistema de telégrafos pelo interior da região amazônica e que criou o Serviço de Proteção 
ao Índio (SPI), sendo posteriormente nomeado presidente do Conselho Nacional de Proteção ao 
Índio. Em 1939, recebeu do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) o título de Civilizador 
dos Sertões. 
 
13

 A publicação que Monteiro Lobato fez trata-se, segundo Lucila Bassan Zorzato, de uma 
“reorganização literária da tradução de Alberto Löfgren” para o português, das narrativas de Staden, 
publicadas em 1900, no Brasil. 
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 Com o feliz resultado das vendas, o mesmo Lobato lançou, em 1927, sua 

adaptação para a linguagem infanto-juvenil dos relatos de Staden, com o longo título 

Aventuras de Hans Staden: o homem que naufragou nas costas do Brasil em 1549 e 

esteve oito meses prisioneiro dos índios tupinambás narradas por dona Benta aos 

seus netos Narizinho e Pedrinho e redigidas por Monteiro Lobato. A escolha deste 

título talvez tenha sido para assemelhá-lo ao da publicação original de 1557, em 

alemão, cuja tradução para o português, feita por Karl Fouquet, é História verídica e 

descrição de uma terra de selvagens, nus e cruéis comedores de seres humanos, 

situada no Novo Mundo da América, desconhecida antes e depois de Jesus Cristo 

nas terras de Hessen até os dois últimos anos, visto que Hans Staden, de Homberg, 

em Hessen, a conheceu por experiência própria, e que agora traz a público com 

essa impressão14.  

 Os dois extensos títulos anunciam, resumidamente e de forma bastante 

explícita, o conteúdo a que se referem, chamando ambos a atenção do leitor para os 

perigosos selvagens brasileiros. Porém, esses mesmos títulos também nos 

fornecem alguns elementos interessantes para uma análise comparativa e que se 

correlacionam, com o que observamos até agora, com as muitas versões das 

narrativas nas quais Villa-Lobos quase foi devorado pelos índios antropófagos. 

Vejamos.  

 No original, no início do enunciado, o autor quer que o leitor creia ser aquela 

uma “História verídica” que ele, Hans Staden, “a conheceu por experiência própria”. 

A narrativa interna dos relatos, como sugere o título, é toda feita em primeira 

pessoa, conduzindo o leitor à percepção do relato pessoal, individual, vivenciado por 

aquele que narra suas próprias aventuras. Em oposição àquele, o título da versão 

infanto-juvenil de Monteiro Lobato, informa que as aventuras de Staden estão sendo 

duplamente recontadas, pois são “narradas por Dona Benta aos seus netos” e 

“redigidas por Monteiro Lobato”. Embora a maioria dos leitores possa ter a clareza 

de que tanto Dona Benta, quanto seus netos Pedrinho e Narizinho sejam 

personagens ficcionais criadas por Lobato, o autor os caracteriza como personagens 

                                                             
14

 O título original em alemão, na atualização de Karl Fouquet, lançada em 1963, é Warhaftige 
Historia und beschreibung eyner Landtschafft der Wilden, Nacketen, Grimmigen Menschfresser 
Leuthen, in der Newen welt América gelegen: vor und nach Christi geburt im Land zu Hessen 
unbekant, biß uff dise 2 nechst vergangene jar, Da sie Hans Staden von Homberg auß Hessen durch 
sein eygne erfassung erkant, Mit eyner vorrede D. John Dryandri. 
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reais ao se colocar na posição de redator das histórias que aqueles contam e, 

indiretamente, participam.  

 Na versão lobatina, as aventuras de Hans Staden são contadas por Dona 

Benta, que “recria” a história supostamente verídica, em uma linguagem adaptada 

ao universo infanto-juvenil de seus netos e dos leitores da época, representados 

pelas crianças do Sítio do Pica-pau Amarelo. Ela é, claramente, a narradora 

escolhida por Lobato, que irá reproduzir, para o público-alvo de seu livro, sua própria 

adaptação dos relatos de Staden, concretizando assim parte de seu projeto de 

publicar obras que popularizassem a história cultural do país (ZORZATO, 2007). 

 

O subtítulo da obra infantil aponta um dos recursos adotados por Monteiro 
Lobato no processo de adaptação do texto para o público infantil - o uso de 
três vozes na narrativa: a de Staden, a de Lobato e a de Dona Benta. Da 
primeira pessoa, o texto passa a ser narrado na terceira, em que a avó 
Dona Benta, sob o ponto de vista de Lobato, conta a história do viajante 
alemão para seus netos. Assim, a adaptação apresenta-se como uma 
história dentro de outra história, e a avó assume a figura de um “contador de 
histórias”. (ZORZATO, 2007, p. 133) 

 

Sob esse ponto de vista, ou seja, a do “contador de histórias” empregado por 

Lobato, podemos sem muito esforço identificar várias semelhanças com o que 

ocorreu com a publicação do artigo da poetisa Lucie Delarue Mardrus sobre Villa-

Lobos, em Paris, em 1927. Coincidentemente o mesmo ano em que Monteiro Lobato 

publicava sua adaptação infanto-juvenil das aventuras de Staden, no Brasil. O 

compositor brasileiro, que gostava de contar histórias, tornava-se personagem-dublê 

de Hans Staden por intermédio da voz narrativa de Mardrus. O que me permite 

parodiar Zorzato, sobre o que ela escreveu no final do excerto anterior: “Assim, a 

adaptação apresenta-se como uma história dentro de outra história”, e novamente 

dentro de outra história. E elucubro, mais uma vez, pensando no palimpsesto, com 

suas múltiplas camadas sobrepostas, visto que a inventiva da escritora Mardrus 

apresenta um Villa-Lobos prisioneiro de índios antropófagos, em pleno século XX, 

em uma nova versão dos relatos de Staden, modificando assim as histórias de 

ambos - as do compositor e as do alemão. A escritora, ao parodiar parte dos relatos 

de Hans Staden, substituindo-o por Villa-Lobos, necessariamente voltou-se para o 

relato do jovem alemão, publicado no século XVI, tomando-o como embasamento 

verídico para tentar justificar a suposta veracidade de ter sido Villa-Lobos prisioneiro 

de índios antropófagos, como ela afirmou em seu artigo. 
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Com relação à pretensão de veracidade dos relatos de Hans Staden, é 

também interessante observarmos, mais detalhadamente, alguns trechos do título, 

da Nota Introdutória e do Prefácio da primeira edição de seu livro, publicado no 

carnaval de 1557. O título começa com a afirmação “História verídica” e se encerra 

com “[...] visto que Hans Staden, de Homberg, em Hessen, a conheceu por 

experiência própria, e que agora traz a público com esta impressão” (STADEN, 

2008, pág. 15), induzindo o leitor a acreditar que o que irá ler é a verdade. Staden, 

para referendar seu compromisso com a veracidade dos relatos, solicita o apoio de 

um amigo de sua família, dr. Johannes Dryander, “conhecido como Eichmann, 

professor catedrático de Medicina na Universidade de Marburgo” (STADEN, 2008, 

pág. 15), que como acadêmico e homem das ciências, ou seja, uma autoridade 

reconhecida15, escreveria o Prefácio para o livro de Staden.  

Na Nota Introdutória, dedicada ao príncipe Felipe, Landgrave de Hessen, 

Hans Staden, após agradecer a Deus por ter sobrevivido a todos os perigos pelos 

quais passou e de dar algumas explicações que julgou necessárias, oferece ainda 

como prova da legitimidade de suas histórias um documento que, para ele, desfaria 

qualquer dúvida, como podemos ler no final da Nota: “[...] Mas para que Vossa 

Misericordiosa Alteza não duvide da veracidade de minha descrição, submeto a 

Vossa Misericordiosa Alteza meu passaporte anexado a este relatório” (STADEN, 

2008, pág. 18). Embora possamos questionar a validação dos relatos, tomando 

como prova seu passaporte, não sabemos qual foi a opinião do Landgrave de 

Hassen e, mesmo que para aquele o documento anexado também não provasse 

nada, há mais um reforço no Prefácio, escrito pelo dr. Dryander, que pretendia 

assegurar a veracidade das aventuras de Staden no Brasil. Vejamos: “[...] Hans 

Staden, desde há muito foi amplamente interrogado e examinado em todos os 

aspectos sobre sua viagem marítima e seu cativeiro pelo já mencionado príncipe, 

nosso magnânimo senhor, em minha presença e na de muitos outros [...]” (STADEN, 

2008, pág. 26). Entretanto, penso que o leitor, mais que o príncipe, é quem tenderia 

a crer nas aventuras ali relatadas, pois aquele em pessoa interrogara Staden, em 

presença da autoridade científica, o dr. Dryander, e de outras pessoas. Se todas 

essas referências não pudessem atestar a incontestabilidade do que vivenciara o 

                                                             
15

 Grifo meu. Dr. Dryander, ao longo de todo o seu Prefácio, revela-se como um erudito conhecedor 
de várias ciências, bastante relevantes no século XVI, entre as quais a matemática, a cosmografia, a 
filosofia e a astronomia. 
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jovem Staden, o que mais poderia? Talvez, pensando exatamente assim, Dryander 

ainda afirma: 

 

[...] Eu me ocupo com estas coisas com grande prazer, ainda mais quando 
observo que as experiências são relatadas de forma aberta e fidedigna e 
que não existe a mínima dúvida de que este Hans Staden não narra e 
descreve suas viagens e experiências de acordo com relatos de outras 
pessoas e sim a partir de uma experiência pessoal aprofundada e certa, e 
sem erros. (STADEN, 2008, pág. 19) 

 

Porém, há uma interessante informação, também dada por Dryander, que 

coloca os relatos de Staden sob outra perspectiva e que os aproximam, avant la 

lettre, da inventiva autopromocional de Villa-Lobos, com relação a Lucie Mardrus: 

“Hans Staden, que ora faz publicar este livro com seu relato sob forma impressa, 

pediu-me que revisse, corrigisse e, quando necessário, aperfeiçoasse esta sua 

História”16 (STADEN, 2008, pág. 19). Os relatos não só foram originalmente 

transmitidos por meio da oralidade (Staden sendo interrogado pelo príncipe e outras 

pessoas), como também podem ter sofrido alterações (ou aperfeiçoamentos), 

devidamente autorizadas pelo narrador/protagonista, pelas mãos do dr. Dryander.  

A semelhança com o que fez Mardrus é grande e estabelece mais paralelos 

entre as duas narrativas impressas, ou sejam, a de Staden e a de Villa-Lobos. A 

escritora Lucie Mardrus edita, seleciona e reescreve a narrativa de Hans Staden, 

anteriormente corrigida e reescrita por Dryander, tornando ambos, direta e 

indiretamente, mediadores dos relatos de Staden. Mas Mardrus vai um pouco mais 

além ao substituir o protagonista original por outro, isto é, Staden por Villa-Lobos, e 

também reconfigura a temporalidade dos relatos originais, localizando a experiência 

vivida pelo compositor brasileiro no século XX, e não mais no século XVI, como a 

que acontece com o jovem alemão.  

Em relação à reescritura realizada por Mardrus, resta-nos a dúvida se Heitor 

Villa-Lobos contou-lhe inicialmente sua versão da história, induzindo-a a publicar seu 

artigo, ou se ela pegou mesmo emprestado, da casa do compositor, o livro com os 

relatos de Staden e, por livre recreação, elaborou o artigo que fez publicar no 

L’Intransigeant. Há também a hipótese de as duas possibilidades estarem fundidas 

em uma só, já que as muitas biografias de Villa-Lobos não são unânimes, nem 

                                                             
16

 Grifo meu. 
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mesmo concludentes, a este respeito. Mas quase todas apontam para o fato de 

Villa-Lobos ter, conscientemente, se aproveitado da curiosidade do público 

parisiense em querer conhecê-lo, depois da publicação do artigo assinado por Lucie 

Mardrus. Não podemos esquecer que Villa-Lobos, reconhecidamente por vários 

autores, inventava muitas histórias sobre si mesmo e, tomando por base uma 

conceituação de Tzvetan Todorov, podemos também situá-lo, a partir dos diversos 

relatos atribuídos a ele, na categoria de homem-narrativa: “[...] a personagem é uma 

história virtual que é a história de sua vida. Toda nova personagem significa uma 

nova intriga. Estamos no reino dos homens-narrativas” (TODOROV, 1969, p.123).  

Paulo Guérios explica que não se deve atribuir apenas ao artigo de Lucie 

Mardrus a responsabilidade inventiva sobre as lendárias incursões de Villa-Lobos 

em meio aos selvagens e às florestas tropicais. Outros autores, também 

influenciados pelo compositor, devem ser incluídos nessa criação coletiva. Diz ele: 

 

Em novembro de 1929, a Revue Musicale publicou três artigos sobre o 
compositor. Um de Arthur Rubinstein

17
, já citado, em que o pianista conta 

como conheceu o compositor. Outro chamado “Villa-Lobos e seu povo, o 
ponto de vista brasileiro”, escrito por Mário Pedrosa

18
. Este artigo, redigido a 

pedido de Villa-Lobos justamente por uma das pessoas mais envolvidas 
com o recém-lançado movimento do primitivismo no Brasil, contribuiu para 
fixar a imagem que o compositor já trabalhava desde sua chegada [a Paris] 
- a do representante natural de um país selvagem [...]. (GUÉRIOS, 2003, 
pp. 155-6) 

 

O futuro crítico de artes, Mário Pedrosa, encontrava-se em Paris, quando 

Villa-Lobos pediu-lhe que escrevesse o citado artigo para a Revue Musicale, no qual 

tenta vincular a produção musical do compositor à sua profunda compreensão do 

Brasil selvagem: 

 

[...] Porque a arte de um artista inconscientemente marcado pelo modo de 
sentir de seu povo, tão profundo e também fatalmente saturado da natureza 
de seu país como Villa, não pode ser sofisticada ou delicada, mas deve ser 
o que é: furiosa e selvagem, sensual e sentimental, frondosa e plena. O 
Brasil se encontra agora em uma fase primitiva. [...] (MÁRIO PEDROSA 
apud GUÉRIOS, 2003, p. 155) 

 

                                                             
17

 Arthur Rubinstein (1887-1982) era polonês e um dos mais importantes pianistas clássicos do 
século XX. 
 
18

 Mário Pedrosa (1900-1981), carioca, foi crítico de artes, escritor, ensaísta. Foi também amigo de 
vários artistas de vanguarda, como André Breton, Joan Miró e Alexandre Calder. 
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Ao que parece, o compositor buscava ajustar sua imagem artística à do 

homem selvagem, não condicionado, não domado por escolas artísticas, 

principalmente as europeias. Buscava também destacar o exótico em suas obras, 

exatamente o que queria ver e ouvir o público francês dos anos 1920.  

Entre os três artigos publicados na Revue Musicale em 1929, Guérios destaca 

o “terceiro e maior” deles, escrito pela compositora e crítica Suzanne Demarquez 

(1891-1965). Neste artigo, sua autora faz um estudo biográfico sobre Heitor Villa-

Lobos que, segundo Guérios, “apenas ele mesmo poderia ter transmitido” (2003, p. 

156), já que continha dados criados por Villa-Lobos, que faziam parte da construção 

da personagem exótica, da imagem pública que ele desejava apresentar aos 

europeus. Eis um significativo trecho do referido artigo: 

 

[...] Foi também nesse período (1909-1912) que o autor realizou enfim seu 
grande projeto de viagem através dos territórios das tribos indígenas; ele 
teve a oportunidade de participar de várias missões científicas, entre outras 
missões alemães, vivenciou a vida dos índios, os observou longamente, 
assistiu a reuniões fetichistas, recolheu numerosas árias do folclore e enfim 
se imiscuiu intimamente no ambiente das raças, das águas profundas, das 
florestas impenetráveis e misteriosas que suas obras iriam em breve 
maravilhosamente sintetizar. (SUZANE DEMARQUEZ apud Guérios, 2003, 
p. 156) 

 

Podemos observar aqui, mais uma vez, elementos narrativos semelhantes 

aos das aventuras de Staden, embora nenhuma referência direta seja feita àquele 

ou aos seus relatos, no artigo de Demarquez. Na verdade, não interessava a Villa-

Lobos a citação das fontes das quais originavam-se suas histórias. Sua personagem 

estava sendo construída, para francês ver parodiando um antigo ditado popular, por 

meio de muitas recriações impressas. Ainda que estas fossem apenas 

recompilações de histórias transmitidas oralmente.  

Villa-Lobos também escreveu diversos artigos sobre suas próprias 

composições musicais e sobre seus projetos no âmbito da nacionalização da 

educação musical no Brasil, durante a Era Vargas. Mas, sobre si mesmo, nada 

escreveu além de um arremedo de autobiografia que, estranhamente para um 

homem que falou tanto de si, não chega a preencher uma única página. Para este 

propósito, ele necessitava do referendo de escritores, reconhecidos publicamente, 

muitos dos quais faziam parte de seu círculo de amizades e que, por solicitação ou 

por vontade própria, escreveram laudas e laudas a seu respeito. Os que o fizeram 

de forma indireta, provavelmente se deixaram contagiar ora pela obra do compositor, 
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ora pelas histórias que ouviram contar sobre ele ou dele próprio. Os demais que o 

fizeram atendendo alguma solicitação sua, na maioria das vezes, apuseram a 

autoridade de seus nomes a narrativas transmitidas oralmente, como podemos 

observar no artigo biográfico, escrito por Suzane Demarquez, citado anteriormente. 

Sobre esse artigo, é muito interessante lermos a contestação feita por outro escritor, 

que transitou entre o amor e o desprezo pessoal a Heitor Villa-Lobos, Mário de 

Andrade: 

 

Como já muitos sabem o número de novembro da “Revue Musicale”, de 
Paris, estourou gratamente pelo Brasil a dentro, homenageando Vila Lobos 
com dois artigos e retrato. Dois artigos excelentes. 
Mas o que me deixou muito imaginando é a pequena biografia com que a 
sra. Suzana Demarquez inicia o artigo dela. É uma página apreensiva, com 
muitas coisas verdadeiras, algumas leves inexatidões, e fantasia 
“charmante”. (ANDRADE, 1963, p. 143) 

 

A partir deste artigo, publicado por Mário de Andrade em 1930, constatamos 

que a importante Revue Musicale, publicada em Paris, era também lida no “Brasil a 

dentro”. O que significa dizer que os artigos falando sobre Villa-Lobos, no 

estrangeiro (o que por si só já os revestia de certa importância social), podiam 

também ser lidos, apreciados e comentados pelos brasileiros que tivessem alguma 

fluência no idioma francês. O que não era raro entre os literatos e demais eruditos, 

no Brasil do início do século XX. Por outro lado, aqueles artigos também poderiam 

ser elogiados ou criticados, como é o caso exemplar de Mário de Andrade, que não 

só criticava como fazia publicar suas críticas em diversos periódicos.  

Quanto ao fato de Villa-Lobos se tornar “plagiário de Hans Staden”, como 

escreveu Mário de Andrade, creio na intencionalidade do compositor, assim como 

acreditava Andrade e também acredita Guérios, na valorização de sua personagem 

pública selvagem e exótica, que soube aproveitar a oportunidade que se lhe 

apresentava no final dos anos 1920, com o sucesso da reedição de parte dos relatos 

do alemão, feita por Monteiro Lobato, e com o vivo interesse pela antropofagia, 

despertado no Brasil, naquele mesmo período. Staden e seu cativeiro entre os 

Tupinambá contribuíram para um maior reconhecimento de Heitor Villa-Lobos em 

Paris, quando aquele percebeu que deveria assumir, em suas composições, um 

caráter mais brasileiro, embora pelo viés do exotismo, que era o que agradava o 

público francês daquela época. Mais tarde, Villa-Lobos negaria essa tendência ao 
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exotismo, mas o que ficou registrado nos artigos de jornalistas, críticos e escritores 

comprova o contrário. 

Villa-Lobos, ao tomar conscientemente o lugar de Hans Staden, utilizando-se 

dos relatos feitos por este no século XVI, praticou, como queria Oswald de Andrade, 

a antropofagia do Brasil contemporâneo. Devorou a história do europeu que aqui 

aportou no passado, incorporando algumas de suas narrativas, e a regurgitou, já 

recriada, em seu próprio proveito. O dublê de Hans Staden adentrou o entre-lugar e 

a soma de suas histórias pode ser melhor compreendida pelo viés da 

transculturação. 

Mas, para encerrar este capítulo, tomo de empréstimo o que escreveu em 

retrospectiva, em 1959, o crítico literário José Cândido de Andrade Muricy (1895-

1984), em seu livro Villa-Lobos - uma interpretação: 

 

Como foi útil para o Brasil, tanto como para Villa-Lobos, a escandalosa 
crônica de Lucie Delarue-Mardrus, de 1927, aqui comentada com 
indignação, muitas vezes fingida. Os melindres patrióticos de muita gente 
sentiram-se feridos pela história que ela narrou, com todos os temperos do 
pitoresco: Villa-Lobos prisioneiro dos índios, condenado à morte, amarrado 
a um poste, rodeado de silvícolas que lhe dançavam em torno; e, no meio 
disso tudo, o músico assimilando, com íntimo encantamento, aqueles ritmos 
estranhos e aqueles acentos exóticos... Trinta anos depois disso, Villa-
Lobos, quando deixa que por ele resvalem, sem marcá-lo, os seus setenta 
[anos] que o Brasil está comemorando, verificamos que, se a sua 
contribuição efetiva à música universal terá [se] beneficiado dos materiais 
folclóricos por ele usados, ela vale sobretudo, e sobretudo se impôs, pela 
forte cor impressiva; pela movente e poderosa massa; pela rítmica 
infinitamente variada; mas principalmente pela presença perpétua, franca ou 
implícita, de sonoroso choro, de larga e serpentina melódica barroca, 
novelando-se, tremendo de saudade, exaltando-se, vogando na atmosfera 
enluarada. (ANDRADE MURICY, s/data de publicação, pp. 30-31) 

 

Andrade Muricy terminou de escrever seu livro um mês após a morte de 

Heitor Villa-Lobos, que ocorreu no dia 17 de novembro de 1959. Talvez o compositor 

tivesse gostado do que este crítico escrevera sobre ele. Talvez. 

 Mas o que podemos afirmar, com certeza, é que as histórias contadas por 

Villa-Lobos ao longo de sua vida, e principalmente as que fizeram parte da formação 

daquela personagem criada nos anos 1920, influenciaram textos de diversos 

importantes escritores, como Lucie Delarue-Mardrus, Suzane Demarquez, Manuel 

Bandeira, Mário de Andrade e Alejo Carpentier. Sobre a relação destes dois últimos, 

em particular, e o que escreveram sobre o compositor em questão, será o tema do 

próximo capítulo. 
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Capítulo II - O selvagem Villa-Lobos na narrativa de Alejo 

Carpentier e Mário de Andrade 

 

2.1 O exotismo e o índio de casaca 

 

 Como demonstrei anteriormente, em suas duas primeiras viagens e estadias 

na França, ambas ocorridas na década de 1920, Villa-Lobos conquistou inicialmente 

a notoriedade desejada, em boa parte, aproveitando-se do viés exótico de suas 

histórias narradas oralmente e recompiladas por escritores, em variadas versões.  

 Chamo a atenção aqui para o tipo de exotismo, visto pelo olhar do Outro, do 

estrangeiro, do europeu, em relação ao que lhe chegava das regiões tropicais, 

percebidas de maneira geral como exuberantes, selvagens, voluptuosas e 

paradisíacas, desde o período das Grandes Descobertas. O imaginário europeu se 

alimentava fartamente desses elementos, exóticos porque extraordinários, fora do 

comum para a velha Europa. Por isso mesmo, não podemos simplesmente 

menosprezar o exotismo, rebaixando-o como algo menor, inferior, como o que se 

tentou fazer com a estética barroca de séculos passados. Uma estética que no 

campo das artes, incluindo-se neste a Literatura, pode ser também entendida, 

atualmente, como exótica, sem qualquer intenção pejorativa, embora o exotismo 

seja ainda visto, por alguns, como algo demeritório. Mas há os que discordam, pelo 

menos em parte, dessa avaliação, apontando para a existência de aspectos 

positivos no universo do exotismo, como o escritor e tradutor argentino César Aira 

(1949).  

 Em seu ensaio intitulado simplesmente Exotismo, Aira analisa as 

potencialidades de exploração de elementos exóticos em Cartas persas, de 

Montesquieu, publicadas em 1721, e Madame Chrysanthème, de 1887 e escrito por 

Pierre Loti, comparando-os com outros livros e escritores latino-americanos do 

século XX, que também se utilizaram desse mesmo viés. Para Aira, o exotismo pode 

ser entendido de várias formas. Pode ser um procedimento de vanguarda, mas 

também uma frivolidade ou mesmo um ingrediente “comercial”: 

 

El país lejano es un escenario de la fantasía ya creado... Un objet trouvé. Se 
diría un procedimiento vanguardista, y como tal debería valer sólo por su 
invención, debería ser usado una sola vez. Cuando las novelas con el 
mismo mecanismo se multiplican (y lo hacen de modo cuantioso), su mérito 
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se devalúa, y ahí tenenos el género exótico tal como lo conocenos, el 
exotismo como moda, como frivolidad y tontería.  
Peor que eso: el exotismo se hace comercial. Ya en el siglo XIX, es la clase 
de iniciativa que no se toma sino por dinero. No debería sorprendernos, en 
tanto el género va a la zaga de la expansión capitalista. [...] (AIRA, 1993, p. 
74) 

 

 O escritor argentino, no mesmo texto, também cita Mário de Andrade que, em 

sua obra-prima Macunaíma, faz largo uso de elementos exóticos, mas de maneira 

bastante positiva pois, segundo Aira, como todo latino-americano, Andrade podia 

encontrar o exótico para onde voltasse o seu olhar, dentro de seu próprio país: 

 

[...] Y Mario no tuvo que ir a ningún lado, ni siquiera encerrado en su 
camarote. El americano no necessita viajar tanto como el europeo; en sus 
países inconexos, a medio hacer, encuentra mitades exóticas mirando por 
la ventana. A ese otro país dentro del suyo se le puede dar signo negativo 
(la barbarie, como en Euclides o en Sarmiento) o positivo (la selva edénica 
de O Guaraní). Sea como sea, ese país otro se vuelve “otro” absoluto, 
literatura, como la infancia, o el amor. (AIRA, 1993, p. 78) 

 

 Pela percepção de Aira, bastava a Mário de Andrade, para utilizar o exotismo 

positivo, emular o olhar do Outro sobre a diversidade cultural que estava ao seu 

redor sem, contudo, se estrangeirar, sem abandonar sua essência brasileira. E isto, 

como também aconteceu a outros escritores sul-americanos, o diferenciava dos 

europeus que necessitavam buscar o maravilhamento produzido pelo exótico, 

pesquisando ou viajando para além dos limites da vasta Europa, sem vivenciá-lo 

como prática cotidiana, sem introjetá-lo em seu modo de ser. Sob este ponto de 

vista, Aira estabelece a fundamental diferença entre o exotismo de Loti em 

Madame Chrysanthème (negativo) e o de Mário de Andrade em Macunaíma 

(positivo): “La diferencia se resume en este hecho misterioso: Mario es brasileño, 

Loti no es japonês”19 (AIRA, 1993, p.79). Ou seja, para um o exotismo é quase 

natural, intrínseco, e para o outro é artificialmente criado. 

 Sob essa mesma perspectiva, podemos tentar entender muitas das críticas de 

Mário de Andrade, escritas sobre (e para) diversos compositores brasileiros, seus 

contemporâneos, quando produziam obras musicais que exploravam temáticas 

populares e/ou folclóricas, como foi o caso de Heitor Villa-Lobos. E também 

podemos nos surpreender com narrativas de brasileiros que recontam histórias de 

vida de Villa-Lobos, seguindo a linha do exotismo, mas sob a ótica do Outro, 

                                                             
19

 Os itálicos estão no original do artigo de César Aira. 
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estrangeiro. Como é o caso do que podemos ler em Villa-Lobos - Alma sonora do 

Brasil, de Arnaldo Magalhães de Giácomo (1928-1977), vencedor do Prêmio Jabuti 

de Melhor Livro Infantil, conferido pela Câmara Brasileira do Livro em 1959, mesmo 

ano da morte do compositor ali retratado. Nesse livro, dedicado a informar o leitor 

juvenil sobre um dos maiores gênios da música até aquela época, no Brasil, no 

capítulo intitulado “O índio de casaca”, encontramos a seguinte descrição do 

compositor e maestro: 

 

À frente das orquestras, rege o Maestro, com o entusiasmo de sempre. 
Parece um pajé à frente de sua tribo! Moreno, forte, corajoso. A batuta é o 
tacape - mas não guerreia, não destrói - cria belezas, tem o condão da 
harmonia... 
- É um índio de casaca, afirma Menotti del Picchia, poeta paulista. E é 
mesmo. Um índio selvagem, que só acredita em verdades, não admite 
enganos. Puro como um índio, livre como um índio, o mais brasileiro de 
todos os índios... (GIÁCOMO, 1960, pp. 97 e 98) 

 

 Não fosse o professor Arnaldo Magalhães de Giácomo um brasileiro, 

poderíamos pensar, ao ler, hoje, este trecho de seu livro, tratar-se o mesmo de uma 

tradução para o português de um texto escrito por um autor estrangeiro, tal a 

utilização de elementos que caracterizam de forma bastante exótica a figura de Villa-

Lobos. É certo que a estrutura do texto e a forma como é empregada uma 

linguagem mais simplificada atendem ao público infanto-juvenil, que provavelmente 

teria pouco ou nenhum conhecimento sobre o criador das Bachianas Brasileiras e 

dos Choros. Certo é também que em 1959, com o governo populista de Juscelino 

Kubitschek, o Brasil se voltava para o interior, impulsionado pela construção de 

Brasília na região central do país, levando muitos ao encontro com verdadeiros 

índios, selvagens ou não. Seja como for, o autor do livro infanto-juvenil, para 

confirmar e explicar o apelido dado a Villa-Lobos pelo escritor Menotti del Picchia, 

exacerba a comparação que faz entre o maestro e o arquetípico indígena brasileiro, 

porém sempre sob a condição de bom selvagem, como a atribuída inicialmente por 

Montaigne em Os ensaios, no capítulo Sobre os canibais. E o coloca como o 

representante máximo dos selvagens nacionais: “[...] o mais brasileiro de todos os 

índios” (GIÁCOMO, 1960, p. 98). 

 O apelido Índio de casaca, criado por del Picchia, foi muito provavelmente um 

gracejo no estilo modernista-antropofágico, devido ao forte uso de temas indígenas 

em diversas obras compostas por Villa-Lobos, durante aquela década de 1920, e 
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que muito agradaram o público parisiense, principalmente na segunda estadia do 

compositor na cidade-luz, por seu caráter tropical, selvagem e exótico, para a época: 

 

No dia 5 de dezembro [de 1927], o segundo concerto apresentava o 
“Choros nº 3”, com canção dos índios pareci, dedicado ao casal Tarsila e 
Oswald; [...] “Três poemas indígenas”, cantados por Vera Janacópulos; e, 
para fechar os festivais com uma nota memorável, o portentoso “Choros nº 
10” (o “Rasga o coração”), fazendo tremer a Salle Gaveau com seu coro e 
batucada. Bravo! Paris, finalmente, curvava-se aos pés do maestro Heitor 
Villa-Lobos. Naquele ano, Menotti del Picchia atribuía-lhe, mais do que um 
apelido, um título: o Índio de Casaca. (ASSUMPÇÃO, 2014, pp. 346-347) 

 

 E aqui temos duas inversões simbólicas. A primeira nos apresenta Villa-Lobos 

como um índio selvagem e não mais, como encontrado nos muitos textos já citados, 

um homem branco, prisioneiro dos antropófagos. A segunda, que pode também ser 

compreendida como uma subversão simbólica, é que se trata de um índio trajando 

uma casaca, vestimenta típica dos maestros ou regentes à frente de orquestras. Ou 

seja, um índio que se adéqua, em parte ou no todo, ao comportamento social do 

homem branco, europeizado e civilizado.  

 Ou podemos entender o chiste de del Picchia como uma resultante do 

processo antropofágico? Teríamos, assim, um índio que devorou a cultura 

considerada civilizada e que, então, fez soar sua música selvagem regendo uma 

orquestra de padrão convencional, ou seja, ocidental. Portanto, não causaria 

espanto maior o artigo escrito pelo crítico Henry Prunières, fundador de La Revue 

Musicale e considerado uma autoridade entre os musicólogos franceses, sobre o 

mesmo concerto do dia 5 de dezembro de 1927: 

 

[...] É a primeira vez realmente que, em Paris, se faz ouvir música vinda do 
novo mundo, sem dar a impressão de ser simples reflexo da música 
europeia. (...) Com estas obras tem-se a impressão de descobrir um novo 
mundo musical. Não nos dão a impressão de transportar a um céu mais 
ardente imagens da França ou da Alemanha, mas evocam, com um mágico 
poder de sugestão, a impenetrável floresta virgem de ruídos misteriosos, as 
planícies imensas, os grandes rios, todas aquelas paisagens que bem 
poucos europeus conhecem, mas que de bom grado procuram imaginar 
como uma espécie de paraíso terrestre onde revoluteiam borboletas e 
pássaros fascinantes, onde o solo se cobre de florestas estranhas e 
magníficas. (...) Villa-Lobos trouxe consigo a Paris a alma da floresta 
virgem. (...) Estamos em presença de uma força da natureza, de um ciclone, 
de uma erupção vulcânica, e ficamos transtornados tanto por essa audição 
como pelo espetáculo cataclismo. (PRUNIÈRES apud ASSUMPÇÃO, 2014, 
p. 357) 
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 E, mais uma vez, observamos o maravilhamento provocado por elementos 

naturais, tropicais, que se tornam exóticos na percepção do Outro, principalmente 

quando comparados a ciclones e erupção vulcânica, transtornando os sentidos do 

público que presenciava as apresentações de Villa-Lobos à frente das orquestras 

europeias. Transtorno emocional que parece ser uma constante também entre os 

críticos musicais, incluindo Florent Schmitt, considerado à época um dos mais 

severos e que elogiou a selvageria das composições do compositor brasileiro: 

 

[...] esse jovem três quartos de Deus com olhos de brasa e dentes de 
crocodilo, descrevia-o Schmitt, no seu estilo peculiar. Paralelamente à 
orquestra, já com seus oitenta executantes enfim reunidos, vemos 
desencadear-se, sem hipocrisia, todos os piores instintos desse 
sobrevivente da idade da pedra. A fantasia se mistura à selvageria, mas 
uma selvageria estilizada de homem honesto e de alma nobre, que não está 
ao alcance de qualquer um e que pertence, apesar de tudo, ao domínio da 
beleza. (...) Você pode adorar ou detestar, mas não poderá se sentir 
indiferente. Irresistivelmente você sentirá que desta vez um vento novo 
acabou de passar. (LA REVUE DE FRANCE apud ASSUMPÇÃO, 2014, pp. 
347-348) 

 

  O senso comum de selvageria, embora contida, domada, era perceptível no 

que se falava e se escrevia sobre a obra do maestro brasileiro, no meio artístico 

parisiense, durante as décadas de 1920 e 1930, quando ele despontou causando 

um forte impacto, como desejava. E a linha que separava os lados positivo e 

negativo do exotismo que utilizava para se auto-promover e atrair a atenção para a 

“brasilidade” que queria apresentar ao público era bastante tênue. No caso do 

público europeu, este Outro absorvia com voracidade e estupefação todo o conteúdo 

que soava exótico na obra musical desse jovem compositor “com olhos de brasa e 

dentes de crocodilo”, como o descreve Florent Schmitt. Porém, alguns brasileiros 

antipatizavam com essa demonstração do exótico na construção da identidade 

nacional. E os motivos pelos quais teciam suas críticas podiam ser, algumas vezes, 

bem diversos. Vejamos o que escreveram dois importantes críticos musicais 

brasileiros, quase na mesma época e apontando motivações diferentes, entre si. O 

primeiro, Oscar Guanabarino (1851-1937)20, que criticou duramente o Choros nº 10, 

que Villa-Lobos apresentou na Salle Gaveau, em Paris, no ano de 1927: 

 

                                                             
20

 Oscar Guanabarino. Dramaturgo, músico e crítico de artes e música, escrevia artigos regulares 
para o jornal O Paiz, nas duas últimas décadas do século XIX, e para o Jornal do Commercio, 
durante as duas décadas iniciais do século XX. Ficou bastante conhecido por seu conservadorismo e 
por criticar duramente a Semana de Arte Moderna de 1922. 
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Se formos expor aos olhos estrangeiros todas as nossas vergonhas - ai de 
nós. Basta o que acaba de fazer em Paris o “barulhista” Villa-Lobos com 
sua música carnavalesca. Esse brasileiro que se proclama propagandista 
do que é nosso, em matéria de arte nacional, publicou o “Choros nº 10”, 
composição cujo ritmo é africano e a letra tola ou africana, não sabemos de 
que nação, mas que o célebre introdutor do reco-reco brasileiro em Paris 
nos dirá se é cabinda ou nagô. E é por essa forma que o propagandista nos 
desmoraliza em Paris, procurando fazer crer que somos um povo de negros 
e que a nossa arte não vai além da borracharia africana. (OSCAR 
GUANABARINO, apud ASSUMPÇÃO, 2014, p.348) 

 

 Claramente, podemos observar, em Guanabarino, uma forte carga de 

preconceito contra os africanos e sua cultura, incorporados na música de Heitor 

Villa-Lobos, segundo ele no tão falado Choros nº 10. Seu preconceito é explícito e 

clama contra Villa-Lobos apresentar sua nação feita por “um povo de negros”, 

expondo ao Outro “as nossas vergonhas”. O crítico em nenhum momento faz 

referência à etnia indígena ou à influência de sua música, que poderia ser entendida, 

como os demais comentavam, por selvagem. O que se depreende do excerto acima 

é que não importava a Guanabarino sermos um país de índios selvagens e canibais, 

mas de negros. Independente deste fato, a crítica do musicólogo, bastante negativa, 

contém uma inverdade sobre a citada composição do propagandista Villa-Lobos: o 

Choros nº 10 não foi composto com base nos ritmos executados pelos afro-

descendentes, encontrados no Brasil, embora também contenha elementos da 

cultura popular urbana. Como a maior parte das peças escolhidas para o programa 

do segundo concerto do Festival Villa-Lobos, realizado em Paris, o Choros nº 10 

apresentava, mais que qualquer outra, forte influência de melodias indígenas.  

 No catálogo das obras do compositor, publicado pelo Museu Villa-Lobos (Rio 

de Janeiro), encontra-se a descrição oficial dessa composição, feita pelo próprio 

autor, em que explica que são vários os temas entrelaçados, alguns baseadas no 

chilreio de pássaros diversos, naturais das florestas tropicais, assim como cânticos 

recolhidos entre os índios Pareci, do Mato Grosso, e também a canção Rasga o 

coração, de Anacleto de Medeiros com letra de Catulo da Paixão Cearense. 

Posteriormente, devido a um litígio judicial, envolvendo direitos autorais com a 

família de Anacleto de Medeiros e com o poeta letrista, Villa-Lobos substituiu a letra 

original da canção por “[...] sílabas e vocalises, sem nenhum sentido literário nem 

coordenação de ideias, apenas servindo de efeitos onomatopaicos, para formar 

ambiente fonético característico da linguagem dos aborígenes” (VILLA-LOBOS in 

MUSEU VILLA-LOBOS, 1971, p. 204). E não somente o autor da obra, como 
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diversos musicólogos confirmam as incorporações musicais de caráter indígena, 

descritas por Villa-Lobos. 

 Com motivo divergente do de Oscar Guanabarino, Mário de Andrade deixou 

registrado seu desgosto com o exotismo nacionalista, tanto em Villa-Lobos quanto 

em quaisquer outros artistas que almejavam propagar a arte brasileira, no exterior. 

Em seu Ensaio sobre Música Brasileira, publicado em 1928, o autor de Macunaíma, 

ao falar do que pensavam os modernistas, expôs sua opinião sobre o que é ser 

brasileiro e sobre o problema do exotismo, sob o olhar europeu: 

 

[...] O que deveras êles [os modernistas] gostam no brasileirismo que 
exigem a golpes duma crítica aparentemente defensora do patriotismo 
nacional, não é a expressão natural e necessaria de uma nacionalidade 
não, em vez é o exotismo, o jamais escutado em música artística, 
sensações fortes, vatapá, jacaré, vitoria-regia. 
Mas um elemento importante coincide com essa falsificação da entidade 
brasileira: opinião de europeu. [...] Ora por mais respeitoso que a gente seja 
da crítica europea carece verificar duma vez por todas que o sucesso na 
Europa não tem importancia nenhuma prá Musica Brasileira. [...] 
Mas no caso de Vila-Lobos por exemplo é facil enxergar o coeficiente 
guassú com que o exotismo concorreu pro sucesso atual do artista. H. 
Prunières confessou isso francamente. Ninguem imagine que estou 
diminuindo o valor de Vila - Lobos não. Pelo contrário: quero aumenta-lo. 
Mesmo antes da pseudo-música indigena de agora Vila-Lobos era um 
grande compositor. A grandeza dele, a não ser pra uns poucos sobretudo 
Artur Rubinstein e Vera Janacopulos, passava despercebida. Mas bastou 
que fizesse uma obra extravagante bem do continuado pra conseguir o 
aplauso. (ANDRADE, 1928, pp. 3-4) 

 

 A obra extravagante a que se refere Mário de Andrade é, muito 

provavelmente, o Choros nº 10. No extrato anterior, o escritor não faz qualquer 

menção à influência africana, como encontrado em Guanabarino, na música de Villa-

Lobos, apresentada na Europa, naquele período. Contudo, fala da pseudo-música 

indígena de agora e sua crítica recai sobre o tipo de exotismo forçado, forjado, para 

agradar gostos e ouvidos europeus. Andrade, que apregoava a urgente 

nacionalização das artes brasileiras, incentivando todos a buscarem, no primitivismo 

e no folclore21, elementos que pudessem servir para a criação de obras 

paradigmaticamente nacionais, receava o uso gratuito e exacerbado de tudo o que 

pudesse ser visto apenas por causa do exotismo.  

 

                                                             
21

 Embora, na atualidade, o termo “folclore” seja discutível e se prefira a utilização da expressão 
“cultura popular”, utilizo, neste trabalho, o termo como era empregado na época em que Mário de 
Andrade, Luís da Câmara Cascudo e Heitor Villa-Lobos entendiam sua significação, mantendo, 
assim, a contextualização deste trabalho com os temas nele analisados. 
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Si a gente aceita como brasileiro só o excessivo característico cai num 
exotismo que é exotico até para nós

22
. O que faz a riqueza das principais 

escolas europeas é justamente um caracter nacional incontestavel mas na 
maioria dos casos indefenivel porêm. Todo o caracter excessivo e que por 
ser excessivo é objetivo e exterior em vez de psicologico, é perigoso. Fatiga 
e se torna facilmente banal. É uma pobreza. [...] (ANDRADE, 1928, pp. 9-
10) 

 

 Entretanto, entendia que não se podia generalizar e advertia: 

 

Mas o característico excessivo é defeituoso apenas quando virado em 
norma unica de criação ou crítica. Ele faz parte dos elementos uteis e até, 
na fase em que estamos, deve de entrar com frequencia. Porquê é por meio 
dele que a gente poderá com mais firmeza e rapidez determinar e 
normalisar os caracteres etnicos permanentes da musicalidade brasileira

23
. 

(ANDRADE, 1928, p. 10) 

 

 Também condenava quem fazia o que ele chamava de arte “individualista”, 

sem idealismo, sem se preocupar em representar a nação a qual pertencia. Dizia, 

sobre os individualistas, que faziam arte “desinteressada”. E os que seguiam seus 

preciosos conselhos, ao contrário, produziam arte “interessada”, direcionada, focada 

em um objetivo maior, de cunho social. Não raro, Mário de Andrade, ao se referir a 

este tema, radicalizava o discurso: “Todo artista brasileiro que no momento atual 

fizer arte brasileira é um ser eficiente com valor humano. O que fizer arte 

internacional ou estrangeira, si não for genio, é um inútil, um nulo. E é uma 

reverendissima bêsta” (ANDRADE, 1928, p.6). 

 O Ensaio sobre Musica Brasileira servia como um guia formal, ou mesmo 

como um manual para o projeto de nacionalização da música, idealizado por Mário 

de Andrade. A historiadora porto-riquenha Mareia Quintero-Rivera observa que o 

Ensaio “representa em certa medida uma tentativa de definir o povo através do seu 

caráter musical genuíno, indicando desta maneira o caminho que os compositores 

eruditos deveriam seguir” (2000, p.154). Mas se as características musicais 

genuínas da nação deviam ser encontradas na música popular, principalmente 

aquela identificada como rural, como predicava Andrade, por que caberia aos 

compositores eruditos como Villa-Lobos, e não aos populares, o principal papel de 

agentes construtores de uma música reconhecidamente nacional? Não seria isto 

contraditório? Aparentemente, sim. Porém, desde o século XIX, o Brasil ou qualquer 

                                                             
22

 Em itálico, como no original. 
 
23

 Idem. 
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outro país hispano-americano que quisesse ser reconhecido culturalmente como 

nação moderna, aos olhos do Outro europeu, deveria, na prática, produzir obras 

artísticas de cunho erudito, que incorporassem elementos representativos de sua 

nacionalidade. Assim, com o espírito modernista da década de 1920, acentua-se a 

necessidade de construção identitária de uma nação brasileira e, por meio da 

antropofagia cultural, incentiva-se a deglutição do popular, de conformação local ou 

regional, em prol da criação erudita, que poderia ser aceita universalmente, 

colocando o Brasil em igualdade com as demais nações europeizadas. Em seu livro 

A cor e o som da nação, Quintero-Rivera constata também que: 

 

É notória - dentro dos debates culturais da época nas Antilhas Hispânicas e 
no Brasil - a importância que os intelectuais atribuíam à construção de uma 
música erudita concomitante à percepção da riqueza do folclore próprio e da 
suposta musicalidade dos povos em questão. Nesse sentido, pode-se 
pensar que a projeção de uma música erudita moderna baseada nas 
tradições folclóricas contribuía para a ideia de nação como projeto secular. 
[...] 
A definição de paradigmas para a composição erudita estaria assim atrelada 
à criação de uma ideia de povo que, por sua vez, deveria se basear em uma 
suposta identidade étnica. Não por acaso em autores como Mário de 
Andrade as noções de povo e “raça” tendem a se confundir. (QUINTERO-
RIVERA, 2000, pp.153-154) 

 

 Embora pudesse confundir-se algumas vezes em suas conceituações, como 

apontam alguns críticos do pensamento andradeano como Jorge Coli, o autor do 

Ensaio, desde a eclosão do movimento Modernista que ajudara a criar, já refletia 

sobre o assunto e assumia para si um papel de porta-voz intelectual dessa escola 

nacional do século XX, dialogando, sempre que possível, com os principais 

representantes das classes artísticas do país. Como um messias da modernidade 

brasileira, ele apregoava suas ideias por meio de centenas de missivas e a 

publicação de artigos em diversos jornais e periódicos, nos quais expunha seu 

pensamento sobre Raça, Nação, Cultura Popular e Identidade Nacional, como 

podemos ler no texto a seguir, extraído de um artigo encontrado no periódico A 

Noite, de setembro de 1925: 

 

Ora, o maior problema atual do Brasil consiste no acomodamento de nossa 
sensibilidade nacional com a realidade brasileira, realidade que não é só 
feita de ambiente físico e dos enxertos de civilização que grelam nele. 
Porém comportando também a nossa função histórica para conosco e social 
para com a humanidade. Nós só seremos deveras uma Raça no dia em que 
nos tradicionalizarmos integralmente e só seremos uma Nação quando 
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enriquecermos a humanidade com um contingente original e nacional de 
cultura. (ANDRADE apud JARDIM, 2015, p.80) 

 

 Andrade, aqui, diferencia os conceitos de Raça e Nação, segundo critérios 

próprios, deixando subentendido que a Raça de que ele fala é o conjunto 

miscigenado de indivíduos que integra o povo, no caso o brasileiro, sem 

individualismos ou regionalismos. Para ele, principalmente na área da música 

erudita, alguns nomes de peso que despontavam na década de 1920 deveriam 

compreender sua missão de propagar a musicalidade da Raça, projetando sua 

Nação para o mundo exterior. O folclore em sua maior abrangência serviria como 

fonte primária de pesquisa e assimilação, dando suporte às obras que 

representariam a “Nação”. Entre os compositores que se destacavam naquele 

período, admoestados por Andrade, estavam Luciano Gallet (1893-1931), Francisco 

Mignone (1897-1986), Mozart Camargo Guarnieri (1907-1993) e Heitor Villa-Lobos. 

Mas o “índio de casaca”, ainda que bebesse na fonte da cultura popular e utilizasse 

elementos dos afrodescendentes, dos indígenas e material folclórico na produção de 

sua obra no âmbito erudito, preferia seguir seus próprios conceitos e, contrariando o 

mestre, individualizava-se representando o Brasil à sua maneira. Essa suposta 

independência conceitual demonstrada por Villa-Lobos, não somente em sua 

produção musical quanto nas narrativas orais em que apregoava o Brasil exótico, foi 

o motivo de muitas críticas feitas por Mário de Andrade ao compositor, como a que 

se segue: 

 

Porque se deu essa coisa benéfica e importante: Villa-Lobos e Brasil 
tornaram-se uma coisa só na compreensão do mundo. Se é certo que essa 
espécie de juízo crítico é por muitas partes falso, pois há na obra do grande 
compositor um número enorme de invenções exclusivamente pessoais, que 
são dele e não do Brasil, ou por outra: que são do Brasil apenas porque são 
exclusivamente de Villa-Lobos e ele é nosso - não tem dúvida que essa 
unificação absoluta da obra de Villa-Lobos e do Brasil veio nos beneficiar 
imenso como propaganda. Propaganda que incontestàvelmente jamais 
nenhum outro artista brasileiro realizou com tanta eficácia a favor do Brasil. 
(ANDRADE in MUSEU VILLA-LOBOS, 1966, p. 146) 

 

 Porém, como já observei, se não seguia o aconselhamento andradeano ao pé 

da letra, Villa-Lobos rendia-se ao gosto pelo exótico do Outro europeu, objetivando 

igualar-se a alguns outros compositores, que como ele eram também estrangeiros 

na França, mas que ganharam popularidade e foram reconhecidos artisticamente 

por obras nas quais incorporavam elementos culturais de seus países de origem. E, 
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ainda que desagradasse Mário de Andrade, foi com essa determinação pessoal que 

Villa-Lobos conquistou, fora do Brasil, o sucesso almejado, logo na segunda estadia 

em Paris, no final da década de 1920. Entretanto, somente no futuro, sua obra teria 

o reconhecimento amplificado, como representativa da Nação brasileira no exterior, 

obra moderna e universal, como podemos ler na transcrição da conferência feita 

pelo sociólogo Gilberto Freyre, na abertura do Festival Villa-Lobos de 1982, 

promovido pelo Museu Villa-Lobos, no Rio de Janeiro: 

 

Quando estrangeiros incluem em seus repertórios criações brasileiríssimas 
de Villa-Lobos, reconhecem, nesse compositor, para eles inevitavelmente 
exótico - um exotismo carregado de universalidade - eles reconhecem que 
realmente esse poder empático de Villa-Lobos não se fazia a favor do puro 
primitivismo. Fazia-se a favor de uma capacidade de incorporar o primitivo a 
um complexo decisivamente civilizado que, entretanto, respeitasse o 
primitivo, assimilando-o. De modo que realmente, assim assimilado, o 
elemento primitivo na cultura brasileira se afasta da categoria geral de 
exótico. A universalidade de Villa-Lobos é a de reconhecer-se nele um 
grande intérprete de uma civilização em termos universais. Isto sim. Esse o 
grande triunfo desse brasileiro de gênio: ser tão do seu país, eu diria 
mesmo tão carioca, tão do lugar onde nasceu e se criou e, ao mesmo 
tempo, com esse poder de universalização da sua mensagem - porque toda 
grande música é uma mensagem - tornar-se caro aos mais sofisticados 
críticos de música em qualquer parte do mundo. (GILBERTO FREYRE apud 
GUERIOS, 2003, p. 67) 

 

 Sem muito esforço, podemos perceber que o que Gilberto Freyre afirmou 23 

anos após a morte de Villa-Lobos coincide, conceitualmente, com o que Mário de 

Andrade desejava e predicava em 1928, em seu Ensaio sobre Musica Brasileira. 

Pois, ao longo dos anos que se seguiram à sua estreia e à consagração de sua 

música “selvagem” na Europa, Villa-Lobos amadureceu seu projeto nacionalizante, 

construindo-se juntamente com sua gigantesca obra musical. E, pelo que sempre 

demonstrou, manteve-se consciente de sua grandeza e de sua predestinação 

messiânica, como represente de um país único, inigualável perante as demais 

nações. Em um discurso, realizado em 1957 na cidade de São Paulo, dois anos 

antes de seu falecimento, disse de improviso: 

 

[...] Conheço o Brasil do sertão, do interior, onde existe o beri-beri, onde 
existem a febre, os mosquitos, os jacarés, as onças, os bichos, enfim, os 
irracionais. Dêste Brasil, que é o Brasil grande, que é o Brasil original, que 
me inspirou para merecer a consideração e o conceito de cultura 
estrangeira, não me esqueço nunca, porque é neste princípio do homem 
que nasce numa terra, que se embeleza dela mesma para se enfeitar dela 
mesma e se mirar nela mesma é que sinto o que pode ser de universal, 
porque para mim quanto mais somos da terra que nascemos, mais somos 
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universais. Foi neste pensamento, nesta intenção e nessa vida, nessa 
peregrinação que eu fiz a minha nobre arte. (VILLA-LOBOS in MUSEU 
VILLA-LOBOS, 1969, p. 111) 

 

 De uma maneira enviesada, acredito que o músico, compositor e brasileiro 

Heitor Villa-Lobos cumpriu o desejo maior de Mário de Andrade, estabelecendo 

paradigmas para uma música erudita, moderna e nacional, evocativa e 

representativa das raízes que formam o Brasil múltiplo com sua ampla diversidade 

cultural. Ainda que sempre exótico ao olhar do Outro, do estrangeiro. Exótico o país 

e exótico o compositor com o qual se fundia. Como escreveu Menotti del Picchia, o 

autor do famoso apelido, em um artigo publicado no Diário do Povo (Campinas - 

SP), em 20 de janeiro de 1957, Villa-Lobos era  

 

[...] Um índio de casaca. Um nativo adorado pelos granfinos, criando, com 
inquieta imaginação, em clima exótico, dentro do qual êle pode ironizar o 
pasmo do estrangeiro que fica perplexo diante das suas bizarras, 
imprevistas e fulgurantes revelações do gênio e da alma do Brasil. (DEL 
PICCHIA in MUSEU VILLA-LOBOS, 1966, p. 159) 

  

 Dentre os muitos intelectuais estrangeiros que se permitiram deslumbrar 

frente à exótica e marcante presença do maestro brasileiro, encontra-se o ensaísta e 

escritor cubano Alejo Carpentier, que conheceu Villa-Lobos em Paris no ano de 

1928, tornando-se amigo e grande divulgador da obra daquele que, para o autor de 

Los pasos perdidos, foi “a primeira grande força musical da América Latina que se 

[fez] sentir na Europa” (CARPENTIER, 1991, p. 41). É sobre essa representatividade 

latino-americana, enxergada por Carpentier em Villa-Lobos, que tratarei a seguir. 

 

 

 

2.2 Alejo Carpentier e a representatividade latino-americana de Villa-Lobos 

 

 Nascido na cidade de Havana, capital de Cuba, no ano de 1904, filho de um 

arquiteto francês e de uma professora de idiomas de origem russa, Alejo Carpentier 

viveu intensamente as transformações culturais e sociais daquela ilha antilhana 

durante boa parte do século XX, vindo a ser, segundo o escritor argentino - e um de 

seus biógrafos - Jorge Quiroga, “um dos fundadores de nossa literatura [latino 

americana] contemporânea”, pertencendo “à geração cujo ponto de partida foi a 
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vanguarda dos anos 20” (QUIROGA, 1984, p. 12), semelhante ao que se deu com 

Mário de Andrade. Curiosamente, a história de vida de Carpentier tem muitas outras 

semelhanças com a do autor de Macunaíma.  

 Ambos estudaram música na juventude, mas nenhum dos dois seguiu carreira 

como músico, embora tenham atuado de forma bastante ativa como críticos 

musicais, publicando inúmeros artigos e influenciando na obra de vários 

compositores, seus contemporâneos e conterrâneos. Entre os livros que escreveram 

e publicaram, encontram-se importantes romances e também análises profundas 

sobre música popular e erudita. Andrade foi um dos fundadores do movimento 

Modernista, no Brasil. Carpentier fez parte do movimento Minorista24, em Cuba. 

Porém, enquanto o Modernismo visava a uma revolução conceitual no campo das 

artes, o Minorismo também buscava o reconhecimento do “povo”, apontando para 

sua necessária visibilidade, indo de encontro ao aspecto social de inferiorização das 

classes não abastadas, imposto pelas classes dominantes cubanas, assim como se 

opunha à dominação norte-americana em alguns países da América Central, como 

Nicarágua e Cuba. Ou seja, o Minorismo incorporava o aspecto sociopolítico aos 

estéticos e artísticos. Tanto Mário de Andrade quanto Alejo Carpentier sofreram 

influências dos movimentos vanguardistas europeus, e buscaram, a partir daqueles, 

uma diferenciação local, com apropriações identitárias que ajudavam a efetivar um 

sentido mais profundo de Nação, tanto para o Brasil quanto para Cuba, 

contrapondo-se às modernas influências culturais estrangeiras que, paulatinamente, 

ingressavam nas Américas desde o século XIX. Quanto a isto, os dois países 

seguiram a tendência de pensamento corrente que se difundiu pela América Latina 

nos anos 1920, como esclarece Mareia Quintero-Rivera: 

 

O discurso das vanguardas latino-americanas se cristalizaria, assim, ao 
redor do projeto de criação de uma civilização própria. Um espírito 
eminentemente fundacional e construtivo acompanhou a vontade de 
destruição e renovação dos velhos moldes. Poderia se dizer que a 
aspiração de permanência distingue as vanguardas latino-americanas e as 
aproxima dos projetos em torno da construção da modernidade. Por outro 
lado, a busca da universalidade por meio do fortalecimento do nacional se 

                                                             
24

 O movimento Minorista ou Minorismo tem suas origens no ano 1923, a partir de uma manifestação 
de protesto, encabeçada por um pequeno grupo de intelectuais cubanos, conhecida como Protesta 
de los trece, e consecutiva formação da Falange de Acción Cubana. O jovem Alejo Carpentier integra 
o assim chamado minorismo sabático, que promovia reuniões e almoços, para discutir os novos 
rumos da literatura, assim como assuntos políticos relevantes. O movimento extinguiu-se em 1928, 
por desacordo entre seus integrantes, principalmente por causa daqueles que desejavam o embate 
político com as autoridades governamentais. 
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constituía em uma bandeira de combate perante visões consideradas como 
estrangeirizantes ou regionalistas. (QUINTERO-RIVERA, 2000, p. 24) 

 

 Portanto, não foi nem por acaso, nem tampouco por coincidência, que tanto 

Andrade quanto Carpentier, jovens intelectuais de seu tempo, se voltaram para a 

pesquisa das influências populares na música e nas manifestações artísticas em 

geral. Ambos, em decorrência de seus conhecimentos e vocação musical, 

incentivaram compositores eruditos a incorporar, em suas criações, elementos 

culturais considerados primitivos no desenvolvimento histórico das etnias que, 

reunidas forçadamente a partir do período de colonização, deram origem aos povos 

de cada um de seus países. Tendo em vista uma ampla projeção universal, 

vinculavam ao corpus nacional tudo o que fosse de caráter primevo, autóctone e 

folclórico. Conscientemente, buscavam nos elementos fundacionais o suporte para a 

modernização futura das ex-colônias americanas.  

 Entre outros, Carpentier seguiu o aconselhamento do espanhol Miguel de 

Unamuno (1864-1936) que “[...], desde una España que habíamos olvidado 

demasiado en favor de París (todos los adolescentes se alejan de la madre al tener 

su primera amante), no se cansaba de ponernos en guardia contra el 

cosmopolitismo enemigo de la verdadera universalidad” (CARPENTIER apud CHAO, 

1985, p. 58), e escreveu seu primeiro romance, Écue-Yamba-Ó, em 1927, baseado 

na religiosidade afro-cubana, conhecida como santería, enquanto estava 

encarcerado em Cuba por ter contribuído com o Manifesto Minorista, que ia contra a 

política governamental do presidente cubano Gerardo Machado. No ano seguinte, 

Carpentier foge com um passaporte falso e se autoexila em Paris, a capital francesa, 

onde conheceria, logo em seguida, Heitor Villa-Lobos.  

 Sobre esse primeiro romance, publicado somente em 1933 na Espanha e 

imaturo segundo o autor, alguns estudiosos já encontram nele alguns traços que 

serão fundamentais para a identificação de dois conceitos elaborados, 

posteriormente, por Carpentier: o real maravilhoso e o barroco americano. Ambos 

são muito importantes para melhor se compreender o tipo de americanidade que 

Carpentier defendia.  

 O primeiro dos dois conceitos - o real maravilhoso - faz referência a tudo o 

que pode ser considerado maravilhoso no sentido de espantoso, assombroso, 

rebuscado, intrincado, podendo identificar tanto o que é belo quanto o que é horrível, 
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sendo encontrado na natureza e no cotidiano vivenciados pela maioria dos 

habitantes das nações que integram a América Latina como um todo, incluindo-se aí 

o Brasil. A primeira explanação, mais desenvolvida, sobre o real maravilhoso foi 

apresentada por Carpentier no Prólogo preparado para seu segundo romance, El 

reino de este mundo, publicado em 1949 e considerado por Mario Vargas Llosa “[...] 

su primera obra maestra, [...] acaso la mejor de sus novelas y una de las más 

acabadas que haya producido la lengua española en este siglo” (2000, p. 32).  

 Naquele Prólogo, explica Carpentier que em 1943, seis anos antes de 

escrever El reino de este mundo, ele visitou as ruínas de Sans-Souci, parte do reino 

que o ex-escravo Henri Christophe construiu no Haiti e que se tornou a principal 

fonte de inspiração para sua obra-prima. No pequeno país caribenho, fruto de tantas 

disputas pelo poder e de diversas superposições culturais impostas pelos 

colonizadores, Carpentier também adentrou outros espaços emblemáticos e 

percebeu o fascínio que lhe causava tudo aquilo, “[...] o nada irreal sortilégio das 

terras do Haiti” [...], sendo “levado a aproximar a maravilhosa realidade vivida à 

extenuante pretensão de suscitar o maravilhoso que caracterizou certas literaturas 

europeias destes últimos trinta anos” (CARPENTIER, 2009, p. 7), como as florestas 

de Broceliande e as narrativas sobre os cavaleiros do ciclo arturiano, por exemplo. E 

também o espantoso da literatura recente, do início do século XX, ou daquela 

produzida pelo surrealismo, rejeitada pelo escritor cubano. Comparando e 

analisando essas imagens trazidas à lembrança, associadas à percepção do que 

presenciou in loco naquela viagem, elaborou e justificou seu conceito de real 

maravilhoso.  

 Sobre o maravilhoso, encontrado na literatura europeia até aquele momento, 

que surge a partir da descrição de eventos que são frutos de uma alteração da 

realidade ou de uma percepção mais afinada e criada por certas exaltações do 

espírito, Carpentier diz que “[...] a sensação do maravilhoso pressupõe uma fé” 

(2009, p. 9). E apresenta uma série de exemplos dessas narrativas fantásticas que 

provocam o maravilhamento tanto nas personagens envolvidas nos eventos 

descritos quanto nos leitores de tais narrativas, principalmente aqueles que creem 

nesses tipos de milagres ou na realidade distorcida. Porém, contrário ao das 

narrativas fantásticas, medievais ou surrealistas, o mundo maravilhoso que 

Carpentier experimentou naquela estadia no Haiti, segundo suas próprias palavras, 
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era real, palpável. Para ele, não se tratava de uma alteração forçada da realidade, 

que já era maravilhosa por si mesma: 

 

A cada passo encontrava o real maravilhoso. Mas pensava, além disso, que 
essa presença e vigência do real maravilhoso não era privilégio único do 
Haiti, mas sim patrimônio da América inteira, onde ainda não se terminou de 
estabelecer, por exemplo, um inventário de cosmogonias. O real 
maravilhoso se encontra a cada passo nas vidas de homens que 
inscreveram datas na história do Continente e deixaram nomes ainda 
lembrados: dos buscadores da Fonte da Eterna Juventude, da áurea cidade 
de Manoa, até certos rebeldes da primeira hora ou certos heróis modernos 
de nossas guerras de independência de tão mitológica diretriz como a 
coronela Juana de Azurduy. (CARPENTIER, 2009, p. 10) 

 

 As narrativas de El reino de este mundo foram elaboradas, segundo explica, a 

partir de uma documentação “[...] extremamente rigorosa que não somente respeita 

a verdade histórica dos acontecimentos, dos nomes dos personagens [...], mas 

também oculta, sob sua aparente intemporalidade, um minucioso cotejo de datas e 

de cronologias” (CARPENTIER, 2009, pp. 11 e 12), e que, apesar do aparente 

caráter fantástico de alguns dos relatos de seu romance, tudo se constitui na mais 

pura verdade, enquadrando-se no conceito do real maravilhoso. Carpentier encerra 

sua argumentação, no mesmo texto, com uma pergunta de efeito retórico que se 

pretende concludente: “Mas o que é a história da América toda senão uma crônica 

do real maravilhoso?” (2009, p. 12).  

 Apesar disso, ele retomaria a defesa deste conceito décadas mais tarde, 

quando proferiu a palestra intitulada Lo barroco y lo real maravilloso em 22 de maio 

de 1975, perante a comunidade literária do Ateneo de Caracas, na Venezuela, 

publicando-a no ano seguinte como parte da coleção de conferências Razón de ser. 

Ali, Carpentier apresenta um segundo conceito a que chama de barroquismo (alguns 

estudiosos o chamarão barroco americano), entendido não como o estilo Barroco, 

nascido na Europa e historicamente localizado entre o Renascimento e o 

Classicismo, mas como um certo espírito barroco, atemporal e geograficamente 

generalizado, que se enlaça com o conceito do real maravilhoso.  

 Estes dois conceitos reinterpretados pelo autor de Los pasos perdidos, 

amplamente analisados por estudiosos e utilizados como referências para o ensino 

de literatura latino-americana, também receberam fortes críticas como as dos dois 

principais biógrafos de Carpentier: o escritor e professor de literatura hispânica da 
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Universidade de Yale - Roberto González Echevarría25 (1943) - e o escritor, linguista 

e professor de literatura da Universidade Central da Venezuela - Alexis Márquez 

Rodríguez (1931-2015), considerado um dos maiores especialistas na obra 

carpentieriana. Ambos questionam a falta de profundidade na teorização dos 

referidos conceitos e alegam que alguns dos exemplos apresentados por Carpentier 

provocam mais ambiguidade e dúvidas que propriamente clareza, entre outros 

problemas, principalmente o da aceitação do real maravilhoso como algo que exista 

fora dos parâmetros literários26. González Echevarría, por exemplo, afirma que: 

 

En el plano teórico, el error de Carpentier, de los mundonovistas y de sus 
discípulos acadêmicos, há sido el confundir planos: el atribuir 
simultáneamente a la literatura realidad objetiva y vínculo com una 
(supuesta) realidad trascendente -la naturaleza americana y surrealista 
(estas dos facetas unidas por um mismo trasfondo romântico-naturalista), 
ofrecen un claro aspecto trascendental- velado en la primera por el término 
magia, subrayado en la segunda. Pero el deseo de abolir la diferencia entre 
el yo y el outro, entre el observador y el cosmos es cocavado en ambos 
casos precisamente por el empleo de términos como magia y maravilloso. 
Toda magia, toda maravilla, supone una alteración del orden, una alteridad -
supone al outro, al mundo, que nos mira desde la orilla opuesta. 
(GONZÁLEZ ECHEVARRÍA, 2004, p. 179) 

 

 O que nos remete à percepção da Europa sobre o Novo Mundo, sob a ótica 

do exotismo. Porém, sem querer entrar em análises mais aprofundadas sobre o que 

os dois biógrafos citados questionam e que poderia desviar o tema deste trabalho, 

explico que os introduzi para endossar outra crítica semelhante às deles, feita 

diretamente ao conceito do real maravilhoso, publicada em janeiro de 2000, no 

México, mas escrita um ano antes na capital dos Estados Unidos da América pelo 

Prêmio Nobel de Literatura, o peruano Mario Vargas Llosa (1936). Este que, como já 

citei, elege El reino de este mundo como a obra máxima de Carpentier, entende que 

a conceituação do real maravilhoso, contida no Prólogo do referido romance, 

esbarra em um detalhe crucial que contradiz a fundamentação do próprio conceito: o 

da ficção literária. Em sua longa análise sobre o segundo romance de Carpentier, 

publicada sob o instigante e pertinente título ¿Lo real maravilloso o artimañas 

                                                             
25

 Em seu livro Alejo Carpentier: El peregrino en su pátria, publicado no México e que teve sua 
primeira edição em 1993, o professor González Echevarría analisa detalhadamente os problemas que 
encontrou no citado Prólogo, dentro do capítulo III, intitulado Isla a su vuelo fugitiva.  
26

 Para melhor entendimento das críticas feitas por González Echevarría e Márquez Rodriguez, entre 
outros estudiosos, há o estudo comparativo entre suas alegações, realizado em 2012 por Victor 
Wahlström, como parte de sua pesquisa de mestrado em Estudos Hispânicos, na Lunds Universitet, 
Suécia. 
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literárias?, Vargas Llosa contesta a veracidade histórica apontada pelo autor no 

Prólogo, afirmando que se trata de “una verdad muy mentirosa” e argumenta: 

 

Porque, aunque es cierto que su material de trabajo para crear ficciones era 
la historia documental, las fuentes escritas para investigar el pasado, 
también lo era que, en el proceso de convertir en novela aquella materia 
prima, sometía ésta a una transformación tan radical que en la ficción 
pasaba a ser una realidad inventada de pies a cabeza, emancipada en 
cuerpo y alma de su modelo. Deshacer y rehacer la historia, mudada en 
ficción, era la manera propia de Carpentier de inventar historias. (VARGAS 
LLOSA, 2000, p. 32) 

 

 O Prêmio Nobel peruano vai ainda um pouco mais longe, ao questionar a 

viagem pelo Haiti, feita por Carpentier, como sendo o principal suporte inspirador 

para a elaboração de El reino de este mundo. Apoiando-se, segundo ele, na 

minuciosa pesquisa realizada por Emma Susana Speratti-Piñero27, sobre as fontes 

utilizadas por Carpentier, diz que, 

 

[...] Pero si este viaje disparó la imaginación de Carpentier sobre el mundo 
de Henri Christophe y las largas luchas por la independencia  de Haití, los 
verdaderos materiales que utilizó para El reino de este mundo no fueron 
cosas que vio y oyó, sino que leyó. También en este caso, como en todas 
sus ficciones futuras, su inspiración fue libresca. (VARGAS LLOSA, 2000, p. 
32) 

 

 O que nos permite observar aqui uma aproximação, no âmbito da criatividade, 

entre Carpentier e Heitor Villa-Lobos, quando ambos identificam suas supostas 

viagens como fontes primárias para a elaboração de suas obras. No romance Los 

pasos perdidos, por exemplo, que analisarei no terceiro capítulo deste trabalho, 

Carpentier também afirma que sua narrativa foi baseada na viagem que 

empreendeu pela selva venezuelana, recolhendo dados e fotografando diversas 

partes da floresta, que utilizaria como cenário. Porém, essas informações são postas 

em dúvida por González Echevarría, que, como Vargas Llosa, contesta o autor 

cubano, apresentando semelhanças literárias entre as descrições de rios, flora e 

geografia encontradas em Los pasos perdidos com diversos outros textos, de 

autores distintos. 

                                                             
27

 Mario Vargas Llosa cita como fonte o livro Pasos hallados en El reino de este mundo, de Emma 
Susana Speratti-Piñero, publicado no México, em 1981, pela editora El Colégio de México. 
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 Retornando ao artigo de Vargas Llosa, neste, o escritor peruano conclui que o 

conceito do real maravilhoso só pode funcionar na teoria, porque na prática não se 

sustenta, como podemos ler neste parágrafo: 

 

En el prólogo que escribió para esta novela, Carpentier enarboló la bandera 
de lo “real maravilloso” como un rasgo objetivo de la realidad americana, y 
se burló de los surrealistas europeos, para los que, aseguró, lo “maravilloso” 
“nunca fué sino una artimaña literaria”. La teoria es bonita, pero falsa, como 
demuestra su novela, donde el mundo tan seductor, mágico, o mítico, o 
maravilloso, no resulta de una discriptión objetiva de la historia haitiana, sino 
del consumado manejo de las artimañas literárias que el novelista cubano 
empleaba a la hora de escribir novelas”. (VARGAS LLOSA, 2000, p. 36) 

 

 Embora contradito por pesquisadores, biógrafos e escritores do porte de 

Vargas Llosa, ao que parece, Carpentier manteve-se sempre fiel à sua crença no 

real maravilhoso, como elemento fundamental para o processo de americanidade, 

até o final de sua vida. Na série de entrevistas concedidas ao jornalista Ramón Chao 

alguns anos antes de sua morte em 1980, o escritor cubano falava, mais uma vez, 

sobre a forma como ainda compreendia, naquela ocasião, o conceito que criara 

décadas antes:  

 

Lo real maravilloso que yo defiendo es el que encontramos en estado bruto, 
latente, omnipresente, en todo latino-americano. Aquí lo insólito es 
cotidiano, siempre lo fue. Y si bien se escribieron las aventuras de Amadís 
de Gaula en Europa, es Bernal Díaz del Castillo quien nos presenta com su 
Historia de la conquista de la Nueva España el primer libro de caballerías 
auténtico. Y constantemente, no hay que olvidarlo, los conquistadores 
vieron muy claramente el aspecto real maravilloso en las costas de América. 
(CARPENTIER apud CHAO, 1985, pp. 181-182) 

 

 A partir do entendimento do que é o real maravilhoso, levando-se em 

consideração a definição dada por Alejo Carpentier e as ressalvas feitas por Mario 

Vargas Llosa, podemos reler as narrativas de Hans Staden como uma série de fatos 

que se enquadram perfeitamente nesse diálogo aparentemente contraditório, mas 

equilibrado, estabelecido em parte pela fé em uma realidade fantástica/espantosa, 

que causa maravilhamento aos olhos do Outro, e também pela ficção literária, onde 

a realidade que se deseja mostrar só existe a partir do pacto narrativo estabelecido 

entre autor/narrador e seu público/leitor. Ou, como disse o escritor e professor 

italiano Umberto Eco: “[...] em virtude de um pacto narrativo, o leitor tende a tomar 

como verdade o que é narrado e deve fingir viver no mundo possível da narrativa 

como se este fosse o seu mundo real” (ECO, 2013, p. 101).  
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 Da mesma forma, em relação às diversas versões sobre o aprisionamento de 

Heitor Villa-Lobos pelos índios canibais nas selvas brasileiras que, como demonstrei 

anteriormente, tratam-se de apropriações das narrativas de Staden publicadas no 

século XVII, aquelas foram reescritas em diferentes formas de acordo com o 

interesse e criatividade de cada um que as recontou e, portanto, podemos afirmar 

que foi graças às artimanhas literárias, manipuladas por esses variados autores - 

muitos dos quais citados ao longo deste trabalho - , que se construíram as 

realidades alternativas - ou ficcionais, para ser mais literário - sobre a imaginária 

viagem do compositor brasileiro, a partir da narrativa original de Hans Staden. E 

aquela pode muito bem ser entendida, também, como um exemplo de real 

maravilloso, como teorizado por Carpentier. O maravilhamento provocado pelas 

insólitas aventuras narradas pelo jovem alemão, compreendidas como fatos reais no 

período inicial da colonização brasileira, pode ser enquadrado dentro dos 

parâmetros que Carpentier instituiu para a caracterização do conceito que criou. 

 É relevante dizer que os dois conceitos - o real maravilhoso e o barroco 

americano -, no entender de Carpentier, são fundamentais para a afirmação 

identitária da América Latina perante o mundo externo, estrangeiro. Sua percepção 

sobre essa americanidade, em contraponto ao olhar do Outro europeu, amadureceu 

durante sua permanência em Paris, entre os anos de 1928 e 1939. E, segundo o 

que também revelou ao jornalista Chao, além de um convite da revista Le Cahier 

para escrever um ensaio tendo como tema o romance latino americano, obrigando-o 

a estudar e melhor entender a literatura produzida na América Latina daquele 

período, sua aproximação e amizade com Heitor Villa-Lobos influenciaram de forma 

marcante a construção de seu projeto em defesa do americanismo: 

 

[...] Mi amistad con el gran compositor brasileño Héctor Villa Lobos también 
fue determinante. Villa Lobos recibía todos los domingos en su casa a los 
compositores franceses más importantes. Y yo me pregunté un día: “¿Hasta 
cuándo tendremos que estar en casa de los otros? ¿Cuándo vamos a 
empezar a recibir a estos señores en nuestros países, donde tienen mucho 
a aprender?” Porque muchos de los artificios de percusión que luego usaron 
en sus partituras los fueron a aprender a casa de Villa Lobos. No es que lo 
critique; los procedimientos técnicos se toman donde se encuentran. 
(CARPENTIER apud CHAO, 1985, p. 197) 

 

 A importância de Heitor Villa-Lobos para a elaboração do projeto de 

Carpentier, entretanto, não se resume às técnicas composicionais e de 

instrumentação musical que o compositor brasileiro poderia ou não ensinar a seus 
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pares de outras nacionalidades. Para o escritor, Villa-Lobos era um exemplo a ser 

seguido como representante máximo da musicalidade latino americana. Em todos os 

artigos, críticas e entrevistas que publicou sobre Villa-Lobos, ao longo de sua vida, 

jamais deixou de enaltecê-lo por essa representatividade latino americana.  

 Não podemos esquecer que foi a partir de 1928 que, em sua segunda estadia 

em Paris, Villa-Lobos apresentou pela primeira vez, para um grande público 

estrangeiro, suas composições de caráter selvagem, com sonoridades consideradas 

exóticas, representativas de um Brasil ainda bastante desconhecido para os 

habitantes do velho mundo.  

 Carpentier, nesse mesmo ano em que inicia sua amizade com o compositor 

brasileiro, percebe a importância dessa representatividade musical e escreve o 

primeiro ensaio em que o celebra como representante da América Latina. No 

primeiro parágrafo desse ensaio28, para referendar mais à frente, por oposição, o 

mestre Villa-Lobos, Carpentier critica o exotismo às avessas dos artistas latino-

americanos que “[...] para enganar o incêndio tropical que temos dentro de nós”, 

pretendem esconder a profusão de cores fortes encontradas nas florestas virgens, 

enaltecendo a imagética apreendida a partir do velho mundo: “[...] somos palmeira, 

crescida às vezes em plena selva virgem e nos esforçamos para nos disfarçar de 

pinheiro coberto de neve” (CARPENTIER, 1991, p. 25). Mas, segundo ele, seguindo 

corrente contrária: 

 

Heitor Villa-Lobos é um dos poucos artistas nossos que se orgulha de sua 
sensibilidade americana e não trata de desnaturalizá-la. Ao menos por uma 
vez, é palmeira que pensa como palmeira, sem sonhar com pinheiros 
nórdicos. Daí o sucesso realmente extraordinário - sucesso de público, 
sucesso de crítica, sucesso de apreciação pelos profissionais -, obtido em 
Paris pelas obras do compositor, com suas páginas cheias dessa rítmica 
trepidação, desse colorido formidável, que só se conhece nas terras 
americanas com a contribuição dos navios negreiros. (CARPENTIER, 1991, 
p. 27) 

 

 Nos dois parágrafos seguintes a este, Carpentier explica a importância dos 

aportes culturais “primitivos”, principalmente os recebidos do continente africano, 

que contribuíram para a formação do homem americano tornando-o singular, não 

somente o de seu país natal - Cuba -, mas o de todo o continente, diferenciando-se 

                                                             
28

 Intitulado Um grande compositor latino-americano: Heitor Villa-Lobos e publicado em Paris, na 
Gaceta Musical, edição de julho-agosto de 1928, este ensaio encontra-se na íntegra, na seção 
Anexos, deste trabalho. 
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em cada região dependendo de uma maior ou menor influência desses mesmos 

aportes, e argumenta: “[...] Como todo esse prodigioso arsenal de temas e sotaques 

não ia incubar temperamentos vigorosos e veementes como o de Villa-Lobos?” 

(CARPENTIER, 1991, p. 28). Logo em seguida, introduz uma fala de Villa-Lobos, em 

primeira pessoa, mas obviamente citada de memória, que explica, em parte, a 

clássica e emblemática frase que o compositor lhe disse, na primeira entrevista que 

tiveram em Paris, quando Villa-Lobos afirmou ser ele mesmo o folclore29: 

 

Eu não sou folclorista (me dizia Villa-Lobos, recentemente). O folclore não 
me preocupa. Minha música é como é, porque eu a sinto assim. Não caço 
temas para utilizá-los depois. Eu escrevo minhas composições com o estilo 
de quem faz música pura! Entrego-me completamente ao meu 
temperamento. Acham muito brasileira a minha música! É, sobretudo, 
porque reflete uma sensibilidade absolutamente brasileira. Essa é a minha 
sensibilidade; eu não conseguiria ter outra... Quase todos os meus motivos 
musicais são de minha invenção. E quando, nos meus choros por exemplo, 
surge um motivo típico, ele sempre foi transformado de acordo com meu 
temperamento [...]. (VILLA-LOBOS apud CARPENTIER, 1991, p. 28) 

 

 Nesta fala, atribuída a Villa-Lobos por Carpentier, é possível percebermos a 

forma como o compositor construía sua própria imagem, alimentando, com 

informações que lhe interessavam ver difundidas, a imaginação do jovem jornalista 

cubano, ainda sem os vícios da crítica retrógrada que condenava tudo que se 

apresentasse como novidade, e que, como ele, se servia da modernidade 

encontrada em Paris, na década de 1920. Segundo a reprodução discursiva, 

referendada pela memória do jornalista, Villa-Lobos não se preocupava, naquele 

momento, com o folclore in natura, afirmando que os motivos, os temas musicais 

que elaborava eram todos criações pessoais. O que também confirmava a bravata 

anterior encontrada na frase “O folclore sou eu”. Entretanto, na maioria das 

composições apresentadas no Festival dedicado a suas obras, na Sala Gaveau 

como já vimos, encontram-se temas extraídos de manifestações populares, 

“primitivas” e folclóricas, embora estruturados de forma erudita, como predicava 

Mário de Andrade, aos músicos e artistas brasileiros, e Alejo Carpentier, a seus 
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 Nas conversas com o jornalista Chao, Alejo Carpentier disse: “Yo era entonces jefe de redacción 
de una revista musical que dirigía el maestro mexicano Manuel Ponce, y fui encargado de hacerle 
una entrevista. El personaje me interesó inmediatamente, y el día que tuvimos nuestra primera 
conversación pronunció una frase que se hizo famosa. Hablándole de folclore, me dijo: ‘El folclore soy 
yo. Es decir, la expresión nacional de mi país me viene de adentro para fuera, en una asimilación de 
elementos que yo he realizado a través de mi existencia, y hoy no se puede decir que mi música sea 
una música folclórica; yo hablo por la voz de mis gentes y por las energías musicales de los 
brasileños’.” (CARPENTIER apud Chao, 1985, p. 234) 
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pares cubanos, com o claro propósito de induzir e garantir a “autenticidade” da 

música que seria utilizada emblematicamente como nacional. Em seus estudos, 

intitulados A cor e o som da nação, a pesquisadora Mareia Quintero-Rivera diz que: 

 

A tarefa de descobrir esses caracteres “permanentes” num povo cuja 
identidade étnica, e portanto nacional, ainda se percebia hesitante, 
implicava não só um processo “arqueológico” de pesquisa (como se 
propunha no modelo dos países da Europa do leste) mas também o 
exercício da imaginação criadora: de “invenção da tradição”. Nesse ponto 
se delineia uma contradição que atravessa o projeto de construção de uma 
expressão erudita nacional, pelo menos na visão de Mário de Andrade. O 
desejo de ser autêntico - “O compositor brasileiro que perder o folclore 
nacional de vista e de estudo [...] fatalmente de desnacionalizará e deixará 
de funcionar” (Andrade, 1977: 151)

30
 - enfrentava o problema da indefinição 

de tal autenticidade, que paradoxalmente deveria ser cristalizada através da 
própria criação e da crítica. (QUINTERO-RIVERA, 2000, p. 155) 

 

 Pesquisas sistemáticas sobre folclore nacional foram e seriam realizadas 

naquele mesmo período, tanto por Mário de Andrade quanto por Alejo Carpentier, 

além de outros pesquisadores empenhados na catalogação e registro dos elementos 

autênticos, genuínos, originais que pudessem ser elencados dentro de uma tradição 

nacional. Assim, não deixa de apresentar certa contradição com a afirmação de 

Villa-Lobos o que revela Carpentier, um pouco mais à frente, no mesmo ensaio: 

 

Atualmente, além de preparar composições novas, Villa-Lobos está 
trabalhando na realização de uma importantíssima obra sobre o folclore, 
intitulada Alma do Brasil, cujo primeiro volume aparecerá em breve. Essa 
obra é uma recopilação de autênticos documentos musicais brasileiros, 
confrontados com motivos típicos de outros países, classificados por ordem 
cronológica e de acordo com suas características originais. Tendo 
percorrido todo o Brasil durante mais de quatro anos, em busca de dados, 
Villa-Lobos está culminando seu trabalho com sucesso ímpar”. 
(CARPENTIER, 1991, p. 31) 

 

 Levando-se em consideração a grande admiração por Villa-Lobos que nascia 

no então jovem Carpentier e o pouco tempo de contato entre ambos, podemos 

entender, no parágrafo acima, a simples reprodução de informações passadas a ele 

pelo músico, sem a devida comprovação, como as de que o compositor percorrera 

todo o Brasil em um período de pouco mais de quatro anos, coletando e catalogando 

dados sobre as centenas de manifestações culturais, com suas devidas músicas, 

melodias e ritmos. A obra referida por Carpentier - Alma do Brasil - nunca foi editada 

                                                             
30

 Esta citação é do livro póstumo e inacabado O banquete, de Mário de Andrade, publicado somente 
em 1977. 
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ou mesmo lançada. Entretanto, a ideia de sua elaboração foi do empresário Arnaldo 

Guinle (1884-1964). Segundo o que se pode ler na nota de número 45, encontrada 

no livro Correspondência - Mário de Andrade & Manuel Bandeira, escrita por Marcos 

Antonio de Moraes, responsável também pela organização das cartas e introdução 

desse volume, Guinle encontrou-se com Villa-Lobos em Paris, convidando-o para 

 

[...] organizar material de feição popular coligido no Nordeste pelos 
compositores Pixinguinha, Donga e João Pernambuco. Em 8 de janeiro de 
1925, Villa-Lobos, entrevistado por Alcântara Machado, explana o projeto: 
“Pus-me então a elaborar a grande obra em que estou empenhado e que 
compreenderá 3 volumes. O primeiro, sobre música [...]. O segundo e o 
terceiro volumes sobre poesia e dança, serão divididos em três capítulos: 
folclore das matas, dos sertões e das capitais [...]. (MORAES in 
CORRESPONDÊNCIA, 2001, p. 289) 

 

 Com o acúmulo dos anos de amizade e muitos encontros e conversas 

posteriores, Carpentier se tornaria um pouco mais crítico em relação às coisas ditas 

pelo amigo brasileiro e, alguns anos após sua morte, afirmaria: “Era un ser 

truculento, mentiroso, imaginativo, lleno de fantasías” (CARPENTIER apud CHAO, 

1985, p. 234). O que, de maneira alguma, afetou sua admiração pela pessoa e pela 

obra daquele que nunca deixaria de ser, para ele, o compositor mais representativo 

de toda a musicalidade transbordante da América Latina, desde aquele primeiro 

ensaio, publicado em 1928, onde também podemos ler e compreender o 

redimensionamento do regional (nacional) para o âmbito universal, que era como 

Carpentier via a obra de Heitor Villa-Lobos: 

 

A obra de inspiração brasileira de Villa-Lobos constitui já uma considerável 
contribuição de valores americanos. Neste plano se colocam as saborosas 
Cirandas para piano, cheias de percussões incisivas, procedentes dos 
sambas dos negros da Bahia; as Saudades das selvas brasileiras, para 
piano; os belos Poemas índios, com as letras anotadas pelo padre Jean de 
Lery, em 1553 e, recentemente, por Roquete Pinto; as Cançonetas de roda, 
para coros femininos e orquestra; e o surpreendente Noneto, para flauta, 
oboé, clarineta, saxofone, fagote, celesta, harpa, piano e bateria, com coros 
mistos, nos quais Villa-Lobos quis traduzir “O ambiente sonoro, assim como 
os ritmos mais originais do Brasil”. (CARPENTIER, 1991, p. 31) 

 

 Na parte final do mesmo ensaio, falando de uma das muitas reuniões no 

apartamento situado no Quartier Latin em Paris, no qual morou Villa-Lobos, 

frequentado pelo escritor cubano juntamente com dezenas de artistas e intelectuais 

de várias nacionalidades, saboreando as exóticas feijoadas de sábado, regadas à 

música, poesia e discussões sobre cultura, envolvidos pela densa fumaça dos 
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charutos cubanos que o anfitrião tanto gostava, Carpentier se utiliza da narrativa em 

estilo neo-barroco, que empregaria em muitos de seus romances futuras, para 

descrever a ambiência latino americana que grassava naqueles encontros: 

 

[...] 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, pp. 31 e 32) 

 

 Em novo ensaio, publicado na revista cubana Havana em agosto de 1929, 

portanto um ano depois do anteriormente citado, Carpentier confirma sua percepção 

sobre a ilustre personagem, afirmando que “Heitor Villa-Lobos é a primeira grande 

força musical da América Latina que se faz sentir na Europa” (1991, p. 41). E 

justifica sua afirmação, explicando: 

 

Homens como Villa-Lobos redimem a América de um século de melosas 
imitações, durante o qual os músicos do jovem continente entronizaram 
costumes estéticos cheios do mais horroroso mau gosto. A aparição de 
artistas dessa envergadura no panorama latino-americano não se deve a 
uma mera casualidade. Determina uma bancarrota de irresponsáveis e o 
nascimento de uma arte musical nossa, cotizável nos mais severos 
mercados do mundo... Já encontramos “o universal nas entranhas do 
local”... (CARPENTIER, 1991, pp. 41-42) 

 

 Nessa mesma época, Carpentier procurava também demonstrar ao público de 

Paris as qualidades genuínas de alguns compositores cubanos que se empenharam 

na representatividade identitária de seu país. Buscavam, como muitos outros no 

Brasil, extrair do manancial folclórico, os elementos que auxiliariam a criar e 

estabelecer uma tradição na música erudita cubana31. Não era o caso, no entanto, 

de reproduzir o elemento folclórico simplesmente, mas elaborar, a partir dele, a 

música erudita de caráter nacional. Dentre esses inovadores, Carpentier chama a 

atenção para Ignacio Cervantes Kawanag (1847-1905), que estudou música em 

                                                             
31

 Esse tipo de “tradição inventada” pode ser melhor compreendido, tomando-se por base a definição 
dada por Eric Hobsbawm, quando diz que “[...] a invenção de tradições é essencialmente um 
processo de formalização e ritualização, caracterizado por referir-se ao passado, mesmo que apenas 
pela imposição da repetição” (HOBSBAWM, 2014, p. 11). 
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Havana aprimorando-se em Paris, sendo este o autor de umas famosas Danzas 

cubanas, com sua diretriz criativa nacional muito semelhante à de Villa-Lobos: 

 

[...] Es muy interesante señalar, por lo tanto, que Cervantes se planteaba la 
cuestión del acento nacional como problema que solo podia resolver la 
sensibilidad peculiar del músico. Su cubanidad era interior. No se debía a 
una estilización de lo recibido; a una especulación sobre lo ya existente en 
el médio. Fue, pues, uno de los primeros músicos de América en ver el 
nacionalismo como resultante de la idiosincrasia, coincidiendo este 
concepto con lo que más tarde expondría un Villa-Lobos. De ahí que 
Cervantes pueda ser considerado como un extraordinario precursor. 
(CARPENTIER, 1972, pp. 223-225) 

 

 Outros compositores cubanos seriam também valorizados por Carpentier, em 

Paris, por darem continuidade ao movimento nacionalista, como Amadeo Roldán 

(1900-1939) e Alejandro Garcia Caturla (1906-1940). Embora os apresentasse como 

proeminentes compositores nacionais, junto aos círculos musicais e intelectuais que 

frequentava na capital francesa, e sobre eles escrevesse diversos artigos elogiosos 

nas revistas para as quais trabalhava, o brasileiro Heitor Villa-Lobos permanecia 

como o maior exemplo vivo de quem conseguiu, com sua sensibilidade para a 

cultura de seu próprio país, sintetizar o elemento nacional, o folclore, popular, na 

música erudita, aceita pelas elites de todo o globo, de forma objetiva, estudada e 

constante. Para Carpentier, “[...] Villa-Lobos resolvió el problema del americanismo 

en su arte, eligiendo los caminos más difíciles -la puerta estrecha del evangelista- 

porque sabía que solo de este modo se lograria llenar el vacío retrospectivo de una 

tradición de oficio que nos faltaba” (CARPENTIER apud CHAO, 1985, p. 237).  

 Ao contrário de Mário de Andrade, como mostrarei mais a frente, Carpentier 

manteve para com Villa-Lobos sempre a mesma reverência, a mesma consideração 

de sua potencialidade americana, para além da brasilidade que, obviamente, 

representava, mas não somente. No ano de 1953, o mesmo em que terminou de 

escrever Los pasos perdidos, o cubano, então radicado em Caracas, convidou-o 

para se apresentar em várias cidades da Venezuela, regendo orquestras locais e 

fazendo algumas conferências públicas. E também publicou, pelo menos, quatro 

artigos falando sobre o maestro e amigo. No primeiro deles, datado de 20 de janeiro 

daquele ano, como consta no periódico El Nacional, de Caracas, Carpentier retoma 

a questão do modo como Villa-Lobos assimilava o folclore e de como resolveu o 

nacionalismo em suas composições. Ainda que contenha termos específicos da 
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linguagem estritamente musical, vale muito a pena a leitura de alguns trechos desse 

artigo: 

 

[...] Pode ter escrito em sua juventude uma sinfonia como a nº 2 (executada 
em seu primeiro concerto com a Orquestra Sinfônica da Venezuela), 
querendo ser fiel à fórmula cíclica da Schola Cantorum, sem recorrer à 
menor inspiração folclórica... Muito rapidamente o compositor criou 
novamente o folclore brasileiro, de dentro para fora, em uma frase dos 
violoncelos que é uma modinha tão “modinha” como a das Bachianas: em 
um divisi dos violinos (no final do primeiro movimento) que soa, 
inequivocamente, como uma dança latino-americana. Villa-Lobos disse 
certa vez que “o folclore era ele”, e na frase já famosa se encerrava uma 
grande verdade. Não há, no maestro brasileiro, essa angústia, esse desejo 
de localização, essa interrogação perene, de tantos latino-americanos, por 
saber o que são e como devem ser. A Villa-Lobos - como a [Modest] 
Mussorgsky - bastam-lhe sete notas para saber quem é. 
[...] Seu nacionalismo consiste em ser quem ele é; em conhecer 
profundamente a música popular de seu país, em amá-la, aproximando-se 
dela em espírito, para falar depois ao mundo com sotaque correspondente. 
[...] Se sua música tem um sotaque tão brasileiro - tão latino-americano -, é 
porque o compositor permaneceu sempre, em sua alma, ao pé de sua 
árvore genealógica. (CARPENTIER, 1991, p. 45) 

 

 Fica bastante evidente, aqui, o quanto Carpentier havia absorvido da obra de 

Heitor Villa-Lobos, compreendendo que a brasilidade do compositor se inseria em 

um espaço geográfico e cultural bem maior que o das fronteiras de seu país natal, 

passando a representar também a musicalidade latino-americana. Para ele, o 

universo composicional de Villa-Lobos, na verdade, não podia ser limitado por 

conceitos rígidos, estabelecidos por críticos e estudiosos, musicólogos ou não. 

Assim, podemos compreender sua análise das Bachianas brasileiras, obra 

emblemática composta por Villa-Lobos e na qual alcançou um nível de 

respeitabilidade internacional indiscutível, onde Carpentier observava a verdadeira 

síntese do nacionalismo. Vejamos o que ele disse:  

 

[...] Desta forma, profundo conhecedor da música popular de seu país, Villa-
Lobos encontrou, por detrás do sotaque local, essas remotas presenças do 
clássico - essas possibilidades de tratamento clássico -, que são comuns às 
nossas músicas americanas. E conseguiu esses milagres que são as 
Bachianas (nove suítes) em que uma fuga, ao desenvolver-se, toma por si 
mesma o sotaque brasileiro, imediatamente a partir do momento em que as 
vozes entraram em sua ordem rigorosa. Há aqui um problema colocado e 
resolvido, que me parece de orientação e norma para o compositor de 
nosso continente. Em obras desse nível, Villa-Lobos alcançou, para nós e 
para a humanidade, o verdadeiro nacionalismo, tal como ele deveria ser 
entendido: um nacionalismo de essências. (CARPENTIER, 1991, p. 46) 
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 Também podemos obsevar as repetições feitas por Carpentier, toda vez em 

que explana sobre o nacionalismo e americanismo em Villa-Lobos. Ao ler todos os 

ensaios iniciais e os artigos posteriores, incluindo-se a parte dedicada ao brasileiro 

nas entrevistas concedidas ao jornalista Chao, nota-se, pelas reiterações, quase que 

uma reescritura contínua, mais que variações sobre um mesmo tema. Ao longo dos 

anos, ele reescreveu, reafirmando com pouquíssimos acréscimos, o que dissera no 

primeiro ensaio de 1928. Assim como no conceito do real maravilhoso, sua fé sobre 

a evidência nacionalista e representatividade latino-americana em Villa-Lobos se 

manteve inabalável até mesmo depois da morte do maestro. Não por acaso, mesmo 

reconhecendo que, em alguns casos, Villa-Lobos exagerasse ou fantasiasse, 

Carpentier também reproduziu duvidosas narrativas do compositor, mais de uma 

vez, como se quisesse, pela repetição, que se tornassem verdades, como queria 

Villa-Lobos, na construção idealizada de sua identidade perante o público leitor de 

artigos, que falavam a seu respeito, e de suas biografias, escritas enquanto ele vivia. 

Curiosamente, mesmo com toda a amizade e conhecimento que tinha sobre o 

compositor, Carpentier, autor de consagrados romances e livros sobre música, 

nunca se dedicou a elaborar uma biografia do amigo. Porém, em um dos últimos 

artigos publicados sobre Villa-Lobos, escrito dois anos antes do compositor vir a 

falecer, o autor de Concierto barroco, fez em um único parágrafo um resumidíssimo 

esboço biográfico da vida de Villa-Lobos, reiterando algumas das equivocadas 

informações passadas pelo ilustre compositor a alguns de seus biógrafos anteriores: 

 

É sabido que o pai de Heitor Villa-Lobos se opunha a que seu filho se 
dedicasse à arte. Estava destinada para ele a carreira de medicina. Mas o 
músico, com a idade de dezesseis anos, somou-se ao grupo de 
instrumentistas ambulantes que viajava através de todo o Brasil, 
oferecendo-se aos namorados para fazer serenatas (sic)

32
. Assim conheceu 

seu país a fundo, indo de Pernambuco a Bahia, de São Paulo a Manaus. 
Começou em seguida a trabalhar em um cinema, como violoncelista. Seus 
modelos então eram personagens pitorescos, como o legendário Ernesto 
Nazareth, pianista popular que tocava na entrada de uma sala de 
espetáculos frívolos, na Avenida Rio Branco, do Rio de Janeiro. Arthur 
Rubinstein, com o olfato seguro, foi o autêntico descobridor de Villa-Lobos, 
conseguindo para ele uma bolsa para completar seus estudos na França. 
Mas, quando o compositor chegou em Paris em 1922, ao ser interrogado 
acerca de seus projetos, respondeu com simpática e juvenil arrogância: - 
Não venho para estudar com ninguém. Talvez... para ensinar! 
(CARPENTIER, 1991, p. 74) 

 

                                                             
32

 Como consta na tradução deste texto, feita por Emir Sader, apontando para o erro cometido por 
Carpentier, quando deveria dizer “serestas”, ao invés de “serenatas”. 
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 Villa-Lobos, como se sabe, aprendeu a utilizar sua brasilidade, 

principalmente, a partir do que viu e ouviu em Paris, na sua primeira estadia naquela 

capital, ainda que sua arrogância juvenil, como disse Carpentier, o fizesse blefar 

como já sendo um mestre que fora ali para ensinar e não para aprender. A partir de 

sua segunda estadia, iniciada em 1928, com certeza já demonstrando sua 

brasilidade de forma elaborada, ensinou a muitos europeus os caminhos do 

nacionalismo a serem percorridos na música erudita, e Alejo Carpentier, que, como 

ele, saíra da América Latina para se reconhecer Outro na Europa, foi um de seus 

auto proclamados discípulos na área da representatividade americana, 

desenvolvendo, aplicando e reproduzindo o que absorvia das vivências e obras 

criadas por Villa-Lobos.  

 Carpentier, em retribuição voluntária, contribuiu muito para a divulgação da 

obra do brasileiro, tanto na Europa quanto na América, não lhe poupando elogios. E, 

direta ou indiretamente, se deixou influenciar pelas histórias, verdadeiras ou fictícias, 

contadas por Villa-Lobos, em seu romance Los pasos perdidos, considerado, no 

entanto, autobiográfico. Desenvolverei este tema no terceiro capítulo deste trabalho.  

 Antes, porém, falarei sobre Mário de Andrade e o nacionalismo desejado por 

ele em Villa-Lobos. 

 

 

 

2.3 Mário de Andrade e a brasilidade desejada em Villa-Lobos 

 

 Escritor, ensaísta, articulista, crítico musical e “agitador cultural”, como o 

chamou o amigo e poeta Manuel Bandeira, Mário de Andrade nasceu na capital 

paulistana em outubro de 1893 e faleceu, na mesma cidade, em fevereiro de 1945, 

meses antes do final da Segunda Grande Guerra e ainda sob o regime ditatorial 

imposto pelo governo de Getúlio Vargas, em seu primeiro e longo mandato 

presidencial. Segundo o historiador e biógrafo Eduardo Jardim (1948), Mário surgiu 

como agitador em 1917, 

 

[...] ano inaugural do Modernismo no Brasil, e perdeu todo o vigor no final de 
1937, com a instauração do Estado Novo. Nesses vinte anos, ele foi a figura 
central da vida intelectual do país. Nenhum escritor, nunca mais, teve como 
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ele tanta importância como artista, como formulador de uma interpretação 
do Brasil e como animador cultural. (JARDIM, 2015, pp. 11-12) 

 

 Inegavelmente, o papel de Mário de Andrade, dentro da pesquisa, elaboração 

e difusão cultural do Brasil, como Nação representativa perante o mundo, foi enorme 

e influenciou, na literatura e principalmente no meio musical, toda uma geração de 

artistas que viriam a incorporar a brasilidade, de forma mais consciente, em suas 

obras, a partir dos diálogos, nem sempre tranquilos, com o autor de Macunaíma.  

 Participou ativamente da Semana de Arte Moderna, em 1922, mesmo ano em 

que publicou seu primeiro livro de poesias modernistas, intitulado Pauliceia 

desvairada, defendendo os movimentos vanguardistas contra o que chamava de 

passadismo da cultura brasileira, ainda presa às correntes artísticas do século XIX. 

A partir de 1924, começa a definir e desenvolver seu projeto nacionalista, buscando 

abrir caminhos, nas artes e cultura, para a urgente modernização do Brasil, 

colocando seu país em um mesmo plano de desenvolvimento artístico que as 

demais nações europeias, sem delas depender ou se tornar mera cópia.  

 Mesmo que, em alguns momentos, parecesse contraditório, Mário de Andrade 

assumiu o papel de porta-voz de um novo Brasil, consciente de sua singularidade, 

de seu nacionalismo, de sua brasilidade. Como constata Mareia Quintero-Rivera, 

“Coerente com esse papel messiânico que assume, Mário se preocupa por ser 

consistente com o seu projeto, tanto no plano público como na sua vida privada. [...] 

Assim, se propõe servir de guia e apela para um programa de arte-ação por meio do 

sacrifício individual e coletivo [...]” (2000, p. 37). Escreve, então, dezenas de artigos 

e ensaios, todos voltados para ensinar ao brasileiro como este deveria incorporar e 

assumir sua identidade nacional, sem medo ou vergonha de ser o que é. No campo 

musical, onde se sentia mais à vontade devido à sua formação nessa área, insistia 

com músicos e compositores de sua geração a buscarem conhecer melhor a cultura 

musical “primitivista” de seu país e a utilizarem elementos dela em suas 

composições de caráter erudito. No final de 1928, viaja para o Nordeste brasileiro, 

dando continuidade à pesquisa sistemática e catalográfica das manifestações 

folclóricas que assistia e sobre outras as quais somente ouvira falar, coletando 

dados com todos os que se predispunham a lhe dar informações a respeito ou 

enviar-lhe registros, geralmente fonográficos, de canções, cantigas, toadas, modas e 

tudo o mais que se referisse às manifestações populares, vinculadas ao folclore 
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nacional. No Ensaio sobre Musica Brasileira, também de 1928, exorta os artistas a 

fazerem arte interessada, ou seja, objetivando a representatividade nacional, 

buscando no folclore, principalmente o de origem rural, referências populares 

utilizáveis. Entretanto, foi acusado por alguns amigos próximos de estar com “mania 

etnográfica”, por não compreenderem a profundidade de seu projeto. Sobre isto, o 

historiador Eduardo Jardim, escreveu: 

 

Como se pode notar, o interesse do escritor pelos estudos de folclore e pela 
etnografia derivou do tratamento da questão da brasilidade. No período da 
elaboração da primeira versão de Macunaíma, em 1926, ele já tinha vasto 
conhecimento do material folclórico e etnográfico brasileiro e já entrara em 
contato com os principais teóricos da etnografia. A “mania etnográfica” de 
Mário de Andrade foi, desde o início, muito criticada. Uma das críticas partiu 
de Tristão de Athayde, a quem Mário de Andrade respondeu, justificando 
sua pesquisa como um meio de fixação da fisionomia do Brasil. Fez, então, 
a defesa de sua obra, chamando-a de pioneira, pois ela continha estudos 
que “inda não tinham sido feitos” e coletara “coisas que ainda não tinham 
sido colhidas”. A pesquisa etnográfica era, para ele, um dos “muitos jeitos 
de procurar o Brasil”. (JARDIM, 2015, p. 82) 

 

 A busca pela brasilidade nativa, original, mesmo aquela formada por 

assimilações com elementos lusitanos, fazia de Mário de Andrade um ser obstinado, 

voltado quase que unicamente para o seu projeto que, mesmo tendo cunho pessoal, 

visava à coletividade, à afirmação da Nação Brasileira como tal. Por isto, criticava o 

individualismo de alguns músicos que, segundo ele, desperdiçavam seu talento não 

colaborando para o programa de nacionalização que urgia fosse realizado naquele 

período. Um dos principais alvos desse tipo de crítica era Heitor Villa-Lobos, a quem 

ora elogiava pela representatividade nacional, ora condenava pelos desvios 

cometidos e autopromoção, dependendo da atividade pública momentânea realizada 

pelo compositor.  

 Uma de suas críticas, registrada no Ensaio sobre Musica Brasileira, como já 

apresentado anteriormente, fala da “pseudo-música indígena de agora” (ANDRADE, 

1928, p. 4), utilizada por Villa-Lobos para reforçar o caráter exótico de suas 

composições, que tanto agradava aos europeus. À parte a questão do exotismo, 

visto ali com valor negativo por Mário de Andrade, há um ponto muito importante no 

pensamento do escritor que pode esclarecer melhor o teor dessa crítica publicada 

em 1928. Para Andrade, a qualidade musical indígena mostrava-se bem inferior à 

dos negros vindos da África e de seus descendentes, não contribuindo para a 

espontaneidade da imaginação criadora de compositores não índios, como consta 
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no artigo A música no Brasil, escrito para leitores ingleses e publicado em 1931 no 

Anglo-Brasilian Chronicle, comemorativo da visita do Príncipe de Gales ao Brasil. 

Vejamos alguns trechos desse artigo: 

 

Os indios brasileiros, apesar do estado primario de civilização que 
possuiam, faziam muita música, afirmam os primeiros exploradores. Porêm 
essa música, alem de melodicamente pobre, não era uma arte livre que 
permitisse as manifestações expontaneas da imaginação criadora. Tinha 
função integralmente social, era sempre de fundo religioso. [...] 
Em nossa raça corre muito sangue indio e certos processos psicologicos de 
ser, do brasileiro atual, são perceptivelmente originarios dessa proveniencia 
racial. Mas os caracteres mais salientes da música indigena se modificaram 
profundamente ao contato das contribuições raciais europea e africana que 
fazem o brasileiro. (ANDRADE, 1963, pp. 17-18) 

 

 Apesar disso, reconhecia a importância da utilização de elementos musicais 

indígenas nas composições eruditas de autores brasileiros, como fez o próprio Villa-

Lobos, a quem elogia por isto, contradizendo, até certo ponto, seu julgamento 

anterior sobre a influência indígena na música de caráter nacional: 

 

Os nossos compositores atuais têm trabalhado por reforçar a tradição 
indígena em nossa música artistica. De todos, quem mais se salientou 
nessa orientação foi Heitor Vila Lobos, cuja fama hoje é universal, 
incontestavelmente a mais forte de todas as manifestações musicais do 
homem brasileiro (“Serestas”, “Cirandas”, “Cirandinhas”, edições da Casa 
Arthur Napoleão). Aspero, verdadeiramente barbaro como temperamento, 
Vila Lobos assimilou perfeitamente as fôrças primarias da música indigena, 
e delas tirou uma riqueza excepcional de inspiração, quer sob o ponto-de-
vista de invenção ritmico-melodica, quer como riqueza de efeitos de 
orquestração. São numerosos os temas originais indigenas de que o grande 
compositor tem se utilizado nas suas obras sinfonicas. E ainda são notaveis 
as harmonizações que fez para cantos conservados em fonogramas do 
Museu Nacional do Rio de Janeiro (“Nozani na Orekuá”, “Teirú”, “Uirô 
Mokocê ce-maká”, Ed. Max Eschig, Paris). (ANDRADE, 1963, p. 19) 

 

 Se, como afirmara antes, a música indígena era bastante pobre de recursos e 

não era propícia para “as manifestações expontaneas da imaginação criadora”, com 

os elogios que faz e o que descreve no excerto acima, demonstra e corrobora a 

genialidade criativa de Villa-Lobos que soube assimilar “perfeitamente as fôrças 

primarias da música indigena”, extraindo dela “uma riqueza excepcional de 

inspiração”. Entretanto, apesar da enorme capacidade criativa apresentada por Villa-

Lobos, Mário de Andrade, logo em seguida, diminui consideravelmente o valor da 

música indígena em relação à música de matriz africana: 
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Bem mais importante porêm que a contribuição indigena, foi a contribuição 
africana. Ninguem mais discute a extraordinária musicalidade das raças 
africanas. Vindos como escravos para o Brasil, desde o primeiro seculo, os 
africanos se mesclaram profundamente, não apenas em nossa vida social, 
mas em nossa raça também. Os portugueses não tiveram contra os 
africanos, os mesmos preconceitos e repulsas de côr que os ingleses da 
America do Norte; e todos os etnografos e viajantes têm concordado em 
que isso foi uma felicidade para nós. [...] 
Ao em vez de perder os seus caracteres ou de desaparecer nas suas 
manifestações originarias, como aconteceu em grandissima parte com a 
música indigena, a música africana se enriqueceu prodigiosamente aqui, ao 
contato da música iberica. (ANDRADE, 1963, p. 19) 

 

 Mário de Andrade, em muitas de suas crônicas, dedicadas aos concertos e 

obras de Villa-Lobos, enaltecia a brasilidade do compositor, a quem considerava 

uma das maiores promessas de representatividade da música erudita nacional na 

década de 1920, como podemos ler nas últimas linhas da sexta crônica da série Vila 

Lobos versus Vila Lobos, publicada em 25 de setembro de 1930: “[...] Fossem os 

compositores que possuimos agora outros tantos Vila Lobos e a música brasileira 

seria a maior do mundo, isso é que eu sei” (ANDRADE, 1963, p. 161). Ou como 

escreveu em outra crônica, de dezembro daquele mesmo ano, afirmando que “[...] 

um artista do temperamento de Vila Lobos, bicho do mato, anjo maluco ou criança 

genialissima, como quiserem, póde realizar a obra que nos herdará e da qual o 

Brasil já está beneficiando enormemente” (ANDRADE, 1963, p. 162). 

 Entretanto, por meio da leitura de diversas cartas, trocadas entre Mário de 

Andrade e alguns de seus interlocutores mais frequentes, como o era Manuel 

Bandeira, pode-se observar que, até o final da década de 1920, paralelamente aos 

elogios feitos ao compositor carioca e sua obra, publicados em jornais e revistas na 

forma de artigos, crônicas e ensaios, o Villa-Lobos pessoa era muitas vezes 

criticado, tanto por causa de seu destempero emocional quanto pela arrogância e 

prepotência que muitos descreveram em suas biografias. Em uma das missivas 

enviadas a Manuel Bandeira, datada de 18 de dezembro de 1924, Andrade conta ao 

amigo: 

 

Villa chegou [a São Paulo]. Como sempre: chega, vê e vence. E cansa 
também. Vence por aquela força que tem, aquela inconsciência no agir em 
negócios que o tornam singularmente cômico nesta cidade negociante. 
Domina por isso. Creio que conseguiremos que ele arranje por aqui uns 
cobres e em troca dê uns concertos. Vamos a ver! Mas ao mesmo tempo 
que domina a gente pela música e pelo jeito, cansa, meu Deus! Quando ele 
começa a falar e diz teorias, críticas etc. é um pavor. Nunca vi cabeça mais 
embrulhada que aquela. Às vezes tem críticas finíssimas, acertadíssimas. 
Mas isso vem de embrulho com uma porção de nefelibatismos, erros e até 
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tolices. Mas não faz mal. A gente aguenta a conversa dele porque lembra-
se da música. (ANDRADE in CORRESPONDÊNCIA, 2001, p. 164) 

   

 Seis anos mais tarde, em novembro de 1930, em outra correspondência 

enviada também a Manuel Bandeira, o tom crítico contra o Villa-Lobos pessoa torna-

se mais severo: 

 

Queria muito conversar com você sobre o Villa que inda está aqui [em São 
Paulo] e cuja nem voz por telefone posso aturar mais, ôh sujeito cansativo! 
Se fosse só cansativo. Mas você nem imagina o homem que ele virou 
depois que não sei se o traquejo das viagens e dificuldades duras o 
desnaturaram por completo. Por causa dele afinal é que a Sociedade 
Sinfônica levou com os burros n’água. Prejuízos que parece Dona Olívia 
[Penteado] pagou, dissensões lá dentro entre a dedicada secretária e a 
presidenta, fadiga nos demais irritados com o procedimento dos músicos de 
orquestra que aliás, afora o conceito de disciplina, tinham todas as razões 
pra desrespeitar o Villa. (ANDRADE in CORRESPONDÊNCIA, 2001, p. 466) 

 

 O que aparenta apenas enfado com os problemas criados por Villa-Lobos, 

junto à Sociedade Sinfônica de São Paulo, com a qual seria realizada uma série de 

concertos com obras do compositor, sob sua regência, esconde uma insatisfação 

ainda maior com o antigo amigo, proveniente de suas escolhas políticas a partir de 

1929, quando Villa-Lobos retorna ao Brasil, vindo de Paris. A pesquisadora Flávia 

Camargo Toni, em seu artigo Mário de Andrade e Villa-Lobos, de 1987, explica que 

o compositor pretendia morar em São Paulo, no momento em que o candidato Júlio 

Prestes venceu a eleição presidencial, mas não pôde assumir, instaurando-se, no 

país, a chamada Revolução de 1930. Segundo ela, Villa-Lobos, de forma 

oportunista, compôs um hino para Júlio Prestes, mas, algumas semanas depois, fez 

alterações na letra, transformando-o no hino da vitória de Getúlio Vargas, que 

assumiu a presidência da República, no lugar de Prestes. Afirma ela que: 

 

[...] O compositor, em poucos meses, já se intrometera demais em política, e 
Mário de Andrade o denunciou. Além disso, o carioca fizera grande amizade 
com o Interventor do estado, Coronel João Alberto Lívio de Barros, que 
tempos depois lhe serviu de elo de ligação com Getúlio. 
Em São Paulo, Villa-Lobos programou a primeira grande concentração 
orfeônica de cunho manifestamente político, e o resto do tempo ocupou-se 
com apresentações pelos Estados de São Paulo e Paraná. Mário guardou 
em seu Fichário Analítico as provas de que o artista foi mal recebido nas 
cidades de Ribeirão Preto e Batatais. 
A denúncia de Mário está esclarecida na carta que enviou a Prudente de 
Moraes, neto, em janeiro de 1933, onde analisa o Quarteto n. 5 de Villa-
Lobos. Composto em São Paulo durante o ano de 1931, homenagem a 
Lívio Barros. Nela Mário critica o melodismo fácil, as construções 
estabelecidas para agradarem o ouvinte, uma obra sui generis no catálogo 
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do compositor. Para Prudente de Moraes, neto, desabafou sua grande 
mágoa dizendo que o maestro carioca se tornara um “lambedor de cus”, o 
que não podia admitir de forma alguma. (TONI, 1987, p. 49) 

  

 Apesar do que disse a Prudente de Moraes, na referida carta, de teor 

bastante pessoal e virulento, falando de seu desgosto com as atitudes de Heitor 

Villa-Lobos naquele período, ainda segundo Flávia Toni, o escritor não rompeu sua 

amizade com o compositor, mas se afastou dele, só o reencontrando em 1938, no 

Rio de Janeiro. Entretanto, suas críticas públicas, a partir de então, se intensificam e 

refletem parte desse sentimento de antagonismo em relação a Villa-Lobos. Mário de 

Andrade, como confessou a Manuel Bandeira, era bastante passional e, no calor das 

emoções, não media as consequências de suas palavras. O que, de certa forma, 

justifica aquilo que dizia por impulso, de forma oral. Mas e quanto ao que foi 

objetivamente destinado à impressão e publicação em jornais e revistas, com as 

palavras e frases pensadas e repensadas, com períodos inteiros editados e 

reeditados, dimensionando-se a intensidade do que queria expor ao público leitor ao 

qual se destinava a matéria, o ensaio ou o artigo? Aqui, podemos até pensar na 

dinâmica estabelecida entre autor-modelo e leitor-modelo, como teorizou Umberto 

Eco, em seu Seis passeios pelos bosques da ficção (1994):  

 

[...] o autor-modelo é uma voz que nos fala afetuosamente (ou 
imperiosamente, ou dissimuladamente), que nos quer a seu lado. Essa voz 
se manifesta como uma estratégia narrativa, um conjunto de instruções que 
nos são dadas passo a passo e que devemos seguir quando decidimos agir 
como o leitor-modelo. (ECO, 1994, p. 21) 

 

 Pois o que poderia pensar o leitor, após uma leitura atenta de um artigo como 

o de 25 de janeiro de 1945, publicado na coluna O Mundo Musical - na verdade, um 

rodapé - do jornal Folha da Manhã? Vejamos o que Mário de Andrade explicita no 

final desse artigo: 

 

[...] Com a revolução de 30 a vida do compositor se transforma por completo 
e isso lhe afeta a obra e a psicologia. Vila Lobos se torna um artista 
condutício, anexado aos poderes públicos, bem pago, não mais exatamente 
brasileiro mas nacionalista. E enfim empregado-público. Isso faz lhe baixar 
de golpe a produção, que se torna de muitas caras, conforme os ventos 
sopram. Os ventos de inspiração urbana. Há porém dentro dessa barafunda 
mixordiosa, uma obra de enorme interêsse e que representa sempre uma 
grandeza. É a coleção de pecinhas educativas editadas pela municipalidade 
do Distrito Federal. Durante vários anos raro o compositor apresenta uma 
obra nova de criação livre. Tudo são obras didáticas e remanipulação por 
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vêzes das mais abusivas, como o afresco sinfônico da “Descoberta do 
Brasil”, que é de 36-37. (ANDRADE in COLI, 1998, p. 173) 

 

 A crítica feita a Villa-Lobos, por Mário de Andrade, é bastante objetiva e não 

deixa dúvidas ao leitor-modelo, ou seja, ao público que acompanhava sua coluna na 

Folha da Manhã e que, em sua maioria, deveria gostar de música, já que este era o 

tema constante em O Mundo Musical. A narrativa desse e de outros artigos, em que 

o tema central era Heitor Villa-Lobos, às vezes se revela de maneira ambígua, pois, 

ao mesmo tempo em que as críticas negativas são bastante claras, os elogios à 

obra representativa da brasilidade, desejada pelo escritor, também o são, como na 

seguinte afirmativa “Vila Lobos é o grande compositor brasileiro”, encontrada nesse 

mesmo artigo.  

 O que se pode obsevar, sem muito esforço, na leitura dessas dezenas de 

textos sobre o autor das Bachianas brasileiras, é que, à medida que o desprezo de 

Andrade pelos atos de autopromoção e escolhas sociopolíticas de Villa-Lobos 

crescia, aumentava igualmente sua exposição dessas mesmas questões. O que 

Mário de Andrade reservava, anteriormente, à intimidade das cartas trocadas com 

amigos, ganhava nova dimensão ao tornar público o motivo de sua indignação, 

expondo as contradições do homem, da pessoa por quem antipatizava, sem, no 

entanto, deixar de enaltecer a significativa obra musical de quem considerava um 

gênio criador, do compositor a quem respeitava e admirava.  

 Em alguns artigos e crônicas da década de 1940, é possível perceber uma 

narrativa marcadamente irônica. Mário de Andrade chega até a conceber uma 

personagem de ficção, um Villa-Lobos tombado pelo Serviço de Patrimônio Histórico 

e Artístico Nacional (SPHAN), na crônica, como ele a define, publicada no rodapé O 

mundo musical, de 19 de outubro de 1944, intitulada O perigo de ser maior33. O 

motivo que o leva à criação deste texto é mais uma viagem que o compositor faz ao 

estrangeiro, para propagar suas próprias ideias e concepções sobre a música 

brasileira: 

 

A notícia de que Vila Lobos partiu para uma nova viagem, desta vez 
intercontinental, me faz correr um frio na espinha. Meu Deus, que novos 
absurdos e tolices êle fará e dirá, em que novas comicidades não se meterá 
por aí!... Porque eu sou brasileiro, não poso não sentir instintivamente como 
brasileiro. E a gente fica assim um tanto desajeitado de saber que é Vila 
Lobos em pessoa, e não a sua música apenas, que o vi confessar por essas 

                                                             
33

 Este artigo pode ser lido, em sua integralidade, na seção Anexos, deste trabalho. 
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terras americanas, e dar um exemplo forte (tudo em Vila Lobos é forte) da 
nossa espécie musical. Vila Lobos é um forte. Vila Lobos é oito ou oitenta. E 
somos forçados a reconhecer que mais numerosamente ele não se deixa 
ficar no oito das discreções e das sabedorias, em vez, prefere o oitenta dos 
espalhafatos, dos espetáculos, das teorizações nascidas em cima da hora. 
Enfim, Vila Lobos não é objeto de exportação diplomática. (ANDRADE in 
COLI, 1998, p. 165) 

 

 Depois de mais algumas considerações sobre o Villa-Lobos que ele criticava, 

Andrade, então, se permite explorar a imaginação e criar um modelo ideal do 

compositor, que deveria ser tombado como patrimônio nacional, limitado tão 

somente à composição e impedido de discursar publicamente: 

 

[...] Ora pois, como estou de paciência e positivamente isto não é artigo de 
crítica, vamos a ver como seria possível tombar Vila Lobos. 
Eu por mim dava a êle duas residências fartas, uma de inverno na ilustre 
cidade do Rio de Janeiro, e outra de verão, no mais climático e aprazível 
planalto de Goiaz. Seriam evidentemente residências fechadas, em que 
ninguém poderia entrar, nem muito menos Vila Lobos sair. Só teriam acesso 
ao monumento tombado, quer dizer, a Vila Lobos, funcionários do SPHAN 
adrede instruídos, com muitos exames do DASP, e aposentadoria generosa 
depois de dois anos de trabalhos forçados. Bom, nas duas residências teria 
todos os instrumentos possíveis e imagináveis deste mundo e do outro, 
rádios, vitrolas, papagaios e tôdas as músicas do passado e de hoje, para 
que êle pudesse compor completamente diferente, como é do gôzo dêle, 
depois que se desiludiu das influências de Debussy. E o monumento 
tombado só teria por obrigação compor, compusesse à vontade. 
(ANDRADE in COLI, 1998, p. 166) 

 

 

 Entretanto, nessa construção imaginativa, o escritor alude ironicamente a 

aspectos negativos que percebia no compositor como, por exemplo, sua egolatria: 

 

Não basta ainda, porque poucos artistas carecem tanto de auditório como 
Vila Lobos. Auditório para aplaudir as suas músicas e para engolir as suas 
afirmações. Mas seriam todos absurdamente surdos, porque não acredito 
que o mais perfeito e daspeado funcionário não fôsse contar logo adiante o 
que o formidável criador dos Chôros diz demais. Surdos, mas não de todo 
mudos, porém. Com língua de prata fonográfica, saberiam repetir sempre 
um “Muito bem!”, um “É isso mesmo”, um “Está certo”, mesmo quando Vila 
Lobos falasse que é maior que Beethoven, ou dissesse estar estudando os 
maravilhosos oratórios de Mozart, ou se referisse aos pianofortes do sec. 
XII. (ANDRADE in COLI, 1998, p. 166) 

 

 Em certo ponto desta mesma crônica, a ironia inicial desaparece por completo 

e a narrativa envereda pela descrição da personalidade marcante do compositor, 

revelando certa nostalgia do Villa-Lobos anterior ao seu regresso de Paris. E aqui 

podemos perceber o quanto aquela personalidade afetava o escritor: 
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Aqui já não estou gostando muito de mim, porque no meu ideário vieram 
lembranças tristes, e a maldade me enrugou. Eu gostava era daquele Vila 
Lobos de antes de 1930, que ainda não aprendera a viver. Que vivedor 
maravilhoso êle era então! Fazia uma malvadeza colérica, sem nem de 
longe saber que estava fazendo uma malvadeza colérica, saía bufando da 
casa que o hospedava, grosseiro, maleducado, e logo estava em plena rua 
se espojando no chão, esquecido, puro, anjo, pasteurizado, brincando com 
uma criança que passava... Pobre, numa dificuldade reles de dinheiro, 
ganhava uma bolada boa, tinha dívidas a pagar, mas convidava a gente pra 
um restaurante, onde acabava gastando não só o que ganhara, mas uma 
quantia que os outros precisavam completar. Fazia uma improvisação no 
violoncelo, completamente ruim e mal executada, ou se arrepelava porque 
lhe tocavam errado a “Lenda do Caboclo”, exemplificando ao piano de 
maneira horripilante, pra logo estar ganhando horas empinando papagaio, e 
vir jogar na pauta esboços duma Ciranda ou de qualquer outra obra-prima. 
Depois tudo mudou e não é bom falar... Mas preciso sempre que se afirme 
que muitos, que a maioria dos músicos verdadeiros do Brasil, repudiam, até 
envergonhados, quase todos os escritos “com palavras” publicadas por Vila 
Lobos desde então. Desde as suas entrevistas até os seus opúsculos de 
diretor dos serviços públicos. Mas nada impedirá, nada, que ele seja criador 
de numerosas obras primas musicais, de uma produção imensa que é 
quase toda do maior interesse de estudo e execução, um dos compositores 
mais fortes do mundo contemporâneo. Apenas, como pessoa, Vila Lobos 
não é objeto de exportação nacional. (ANDRADE in COLI, 1998, p. 167) 

 

 Para Mário de Andrade, havia dois Villa-Lobos bem distintos um do outro: o 

homem e o compositor. O homem, com sua forte personalidade nem sempre 

agradável, na percepção crítica de Andrade. Já o compositor, entretanto, revelava a 

genialidade do músico nato que Villa-Lobos era, de valor superior ao de qualquer 

outro brasileiro na área musical, como registrado inúmeras vezes pelo escritor. Mário 

de Andrade também não compartilhava das falas, das teorizações improvisadas por 

Villa-Lobos. Ele as criticou direta e reiteradamente. Sobre isto, torna-se muito 

interessante uma advertência feita por Andrade ao poeta e teatrólogo Guilherme de 

Almeida (1890-1969), a partir do que este escrevera em um artigo no qual criticava o 

mestre Heitor Villa-Lobos. O poeta revela este fato em uma palestra proferida em 

novembro de 1973, à qual deu o título O Villa-Lobos que eu vi e ouvi, publicada 

posteriormente em Presença de Villa-Lobos, 9º volume (1974). Em sua palestra, 

Almeida explica que, sendo convidado pela Casa do Estudante do Brasil a publicar 

em forma de livro uma série de crônicas suas sobre o universo musical, enviou a 

Mário de Andrade, em junho de 1942, um pequeno texto em que criticava Heitor 

Villa-Lobos. Em sua crítica, dizia: 

 

Aliás, o mal do Sr. Villa-Lobos não está propriamente no que compõe, mas 
no que diz. Seria até altamente grato a todos se ele compusesse mais e 
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descompusesse menos... (  ) Pensando bem, é isto: o que nos desagrada 
nele é a letra. A letra no sentido literário do poema e da prosa; a letra, no 
sentido brasileiro de presepada. (ALMEIDA in PRESENÇA, 1974, p. 82) 

 

 Segundo ele, Mário de Andrade, chamou-lhe a atenção para que repensasse 

suas palavras antes de serem publicadas: 

 

[...] está claro que não entro no mérito das opiniões críticas de você e o livro 
é de você. Talvez apenas eu pedisse pra você raciocinar um bocado mais 
na esculhambação que você passou em Villa-Lobos. Não sugiro que você 
tire nada do que escreveu, mas não me parece que você equilibrasse bem a 
sua admiração pelo músico com a sua repulsa... pelo homem. Ora, o 
homem é coisa particular e Villa-Lobos o que é, é músico. [...] Acresce ainda 
que o Villa é uma celebridade de conhecimento internacional e não sei se 
será muito patriótico (no bom sentido socializador da palavra) essa inflação 
do homem, na sua página, em detrimento do compositor. (ANDRADE apud 
ALMEIDA in PRESENÇA, 1974, p. 82) 

 

 Ao mesmo tempo em que confirma sua distinção entre a figura do homem e a 

do compositor, recomendando a Almeida ponderação na crítica à pessoa Villa-

Lobos, levando em conta a importância do compositor como celebridade 

internacional, Mário de Andrade observa que esse tipo de denúncia pública não 

seria “muito patriótico”. Entretanto, pelas críticas de mesmo teor, que fez a Villa-

Lobos por meio de suas crônicas, Andrade parece ter esquecido, convenientemente, 

essas suas advertências ao amigo poeta. E a linha de separação entre a crítica ao 

homem e o elogio ao compositor mostra-se, na maioria de seus textos, muito tênue. 

Porém, independente disso, a defesa da brasilidade encontrada em boa parte das 

obras estritamente musicais de Villa-Lobos foi, inegavelmente, uma constante no 

que publicou o autor de Macunaíma.  

 Como Alejo Carpentier, Mário de Andrade também nunca escreveu uma 

biografia do compositor, não nos moldes tradicionais. Ainda assim, a partir da leitura 

dos textos que dedicou a Villa-Lobos, torna-se possível compor um esboço de perfil 

biográfico, bastante significativo ainda que bem fragmentado, do “criador de 

numerosas obras primas musicais”, como Andrade se referiu a ele na citação 

anterior. Aliás, sua admiração por Villa-Lobos foi tão grande que, em seu inacabado 

folhetim O banquete, editado e publicado postumamente em forma de livro, 

encontra-se uma personagem de enorme importância - o compositor Janjão -, que 

carrega muito daquilo que Mário de Andrade, intimamente, desejava ver em Villa-
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Lobos, tanto no homem quanto no compositor. Janjão, em minha percepção, é um 

tipo de alterego do compositor carioca, segundo a idealização de Mário de Andrade.  
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Capítulo III - O Banquete e Los pasos perdidos 

 

3.1 Degustando o banquete inacabado de Mário de Andrade 

 

 Antes de mais nada, é preciso dizer que, embora ficcional, O banquete não é 

exatamente um romance, não no stricto sensu da palavra. Mas é o último projeto 

literário, deixado incompleto por Mário de Andrade, que faleceu em 25 de fevereiro 

de 1945, antes de seu término. Este O banquete também não é uma paródia de seu 

homônimo platônico, apesar de alguns pontos de contato possíveis, tão bem 

identificados e analisados pela escritora e pesquisadora Lúcia Bettencourt, em sua 

tese de doutorado intitulada O banquete: uma degustação de textos e imagens, 

defendida em 2011.  

 Quem também afirma isto são os professores Jorge Coli e Luiz Carlos da 

Silva Dantas, no prefácio que escreverem a duas mãos, para a primeira edição em 

forma de livro, póstuma e crítica, deste mesmo O banquete, publicado então em 

1977. Este prefácio - Sobre O Banquete - é uma das principais análises a respeito 

do conjunto de artigos que compõem a série projetada e levada a público por 

Andrade, sempre às quintas-feiras, de 04 de maio de 1944 a 22 de fevereiro de 

1945, em sua coluna-rodapé O mundo musical, no jornal Folha da Manhã, de São 

Paulo. Sobre O Banquete tornou-se uma referência obrigatória para quase todos os 

estudos posteriores sobre a última obra de Andrade e nele, seus autores, explicando 

as características do folhetim ao qual o escritor acabou por dar o título de O 

banquete, dizem que aquele “[...] difere sensivelmente dos outros textos por seu 

caráter de ficção: um ‘diálogo’ entre cinco personagens imaginárias durante um 

jantar, concebido em dez capítulos que não raro serão fragmentados, de modo a se 

adaptar à publicação semanal” (COLI & SILVA DANTAS in ANDRADE, 1977, p. 12). 

 O banquete que Mário de Andrade ofereceu aos leitores de sua coluna O 

mundo musical foi servido aos poucos, semanalmente, deixando sempre um 

provável gostinho de “quero mais”. E se pensarmos no fato do serviço de entrega 

das iguarias ter sido interrompido abruptamente, os consumidores que delas se 

serviam nunca souberam o que perderam nos pratos seguintes, previstos no 

cardápio, porém nunca preparados. Os pratos servidos até fevereiro de 1945 

integraram os seguintes capítulos: Abertura (I), Encontro no Parque (II), Jardim de 

Inverno (III), O Aperitivo (IV), Vatapá (V) e Salada (VI), que ficou incompleto. Os 
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demais quatro capítulos previstos eram: Doce de Coco - Frutas (VII), O Passeio em 

Pássaros (VIII), Café Pequeno (IX) e As Despedidas - Noturno (X). Os prefaciadores 

Coli e Silva Dantas conjecturam que deveriam ser vários os consumidores dos 

artigos de caráter pedagógico de O banquete, devido ao grande alcance do jornal 

Folha da manhã, onde eram servidos. Alertam também para algumas questões 

levantadas nesses textos, ambíguas e conflitantes, o que poderia causar, por 

analogia minha, certa indigestão intelectual nos leitores: 

 

Mário decide não dissertar, mas lançar-se com suas ambiguidades. O que 
acarreta forçosamente uma perturbação da pedagogia e das ideias que 
poderiam vir claras. Mas elas não são claras, e no momento em que 
escreve, Mário está se questionando, por vezes inseguro. N’O Banquete 
não pretende colocar apenas um programa explícito ou uma direção 
operatória imediata. Ao contrário, seu texto nasce de suas contradições. E 
as dificuldades de leitura começam. (COLI & SILVA DANTAS in ANDRADE, 
1977, p. 16) 

 

 Vasco Mariz que, como já vimos, foi o responsável pela primeira biografia de 

Heitor Villa-Lobos, concordando com os dois professores sobre as inúmeras 

contradições encontradas em O banquete, afirma que, nele, Andrade, sem muita 

pretensão filosófica, “Vai tentar exprimir-se sem os freios de rigor e, por vezes, sem 

mesmo os freios da coerência” (MARIZ, 1983, p. 52), escudando-se por trás dos 

cinco personagens que dialogarão entre si e em torno da mesa do banquete 

oferecido pela “grã-fina” Sara Light, aos seus convidados. Tendo lido o já citado 

prefácio daqueles, Mariz também diz que “A substância [dos artigos] é muito rica e 

merece o esforço da leitura que se tornará logo um prazer, tão brilhante é o diálogo 

e tão verazes os personagens” (1983, p. 52). 

 Portanto, se por um lado as incoerências do texto podem dificultar a leitura 

fácil ou pedagógica, seu conteúdo merece a devida atenção do leitor, podendo 

mesmo dar-lhe prazer. O diplomata e biógrafo de Villa-Lobos enaltece ainda mais o 

conjunto final de artigos: “O texto é brilhante e chega por vezes a fascinar [...], é sem 

dúvida um dos momentos mais altos da meditação estética no Brasil” (MARIZ, 1983, 

pp. 52-53), enumerando os temas abordados por Mário de Andrade naqueles 

diálogos. 

 Lúcia Bettencourt, em sua tese (2011), chama a atenção para a definição 

dada pelo próprio autor à sua obra, como sendo esta “de combate”, por seu caráter 

“inacabado”. Utilizando-se da voz de Janjão, um compositor em O banquete, 
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Andrade esclarece: “[...] há técnicas que pela própria insatisfação do inacabado, 

maltratam, excitam o espectador e o põem de pé. [...] As técnicas do inacabado são 

as mais próprias do combate” (ANDRADE, 1977, p. 62). Ainda que a dissertação 

mais longa ou a reflexão filosófica de alguns temas sejam evitadas por Mário de 

Andrade nos diálogos das cinco personagens nessa série de artigos, o pensamento 

crítico se impõe e provoca mais que explica, instigando o leitor ao não conformismo, 

ao questionamento, ao “combate”. Mais uma vez, é Janjão quem explica isto: “[...] 

toda obra de circunstância, principalmente a de combate, não só permite mas exige 

as técnicas mais violentas e dinâmicas do inacabado. O acabado é dogmático e 

impositivo. O inacabado é convidativo e insinuante. É dinâmico, enfim. Arma o nosso 

braço” (ANDRADE, 1977, p. 62). 

 O que os personagens discutem são temas que repercutem o pensamento 

recorrente de seu autor, já exposto nos demais textos publicados naquele mesmo 

período, inclusive na coluna-rodapé O mundo musical, onde O banquete era servido 

semanalmente. E não poderia ser de outra forma. Sua atuação messiânica pela 

brasilidade torna-se cada vez mais combativa. O Brasil não ficcional, daquela época, 

era governado por Getúlio Vargas. Vivia-se sob um regime ditatorial o qual se 

convencional chamar Estado Novo (1937-1945). O populismo estatal estava em 

voga e o Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), criado em 1939, 

encarregava-se da censura musical, desencorajando o regionalismo, tentando 

nivelar tudo pelo viés urbano, mas pretensamente erudito, mais próximo do que se 

acreditava culto, educado. A estratégia governamental era a de estabelecer uma 

normatização cultural e a música mostrava-se um caminho rápido para se atingir as 

massas. 

 

[...] só no ano de 1942, o DIP proibiu 373 canções e 108 programas de 
rádio, e interferia em tudo. Instituiu o Dia da Música Popular Brasileira em 3 
de janeiro, organizou o Carnaval carioca, botou peso na escolha de temas 
nacionais, de preferência históricos, para definir o samba-enredo das 
escolas, e apostou na utilidade do samba como símbolo de identidade 
nacional. (SCHWARCZ, 2015, p. 377) 

 

Nesse mesmo período, o presidente americano Franklin Roosevelt implantou uma 

forma mais amistosa de relacionamento entre seu país e as demais nações 

americanas, o pan-americanismo, batizado como Política da Boa Vizinhança, tendo 

entre suas diretrizes a de estimular um programa de aproximação cultural. Getúlio 
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Vargas, em seu desejo de projetar ainda mais o Brasil no exterior, percebe, nesse 

projeto estadunidense, uma boa oportunidade de levar a frente o projeto interno do 

Estado Novo. Dentro deste contexto, a portuguesa, naturalizada, Carmen Miranda 

(1909-1955), enviada aos Estados Unidos como primeira grande atração brasileira, 

ganhava projeção internacional com o incentivo do governo federal, representando, 

no exterior, um Brasil alegre, festivo, encarnando uma falsa baiana, alegórica, 

estereotipada e, consequentemente, exótica. O compositor Ary Barroso (1903-1964), 

nessa mesma época, cria o samba-exaltação Aquarela do Brasil, de essência 

ufanista e propagandista, e também é enviado aos Estados Unidos da América para, 

em turnê, divulgar a música popular brasileira, aprovada pelo Estado Novo. Heitor 

Villa-Lobos juntava-se a estes dois, formando com eles uma tríade oficial, 

representativa do universo musical brasileiro. Mas, em seu caso específico, para 

difundir a música erudita de caráter nacional. 

 Carmen Miranda, também conhecida como “a pequena notável”, por causa de 

sua baixa estatura (1,52m) e seu enorme talento, incorporou-se ao universo norte 

americano e participou de diversos filmes musicais, glamourizados, seguindo a 

estética cinematográfica hollywoodiana da época. Em contrapartida e de forma 

ofensiva, em 1940, foi acusada pela elite brasileira de ter se americanizado. Ary 

Barroso não chegou a tanto. Voltou para o seu país natal e continuou a exaltar, em 

sua obra musical, as coisas do Brasil. Heitor Villa-Lobos, em atitude mais 

individualista, desejava o reconhecimento internacional por meio de suas 

composições, onde elementos de brasilidade eram mostrados à sua maneira.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Mas, atendendo às exigências mercadológicas que poderiam facilitar sua aceitação 

pública entre os norte americanos, permitiu-se fazer também música sob 

encomenda. Em 1947, escreveu as partituras para o musical Magdalena34, que 

estrearia no ano seguinte, na Broadway, em Nova York. Com o libreto (texto e 

marcações teatrais) assinado pelos experientes Bob Wright e George Forrest, este 

musical, entretanto, não conseguiu o sucesso esperado por seus autores sendo 

retirado de cartaz em pouco tempo e engavetado, ao contrário de outros espetáculos 

                                                             
34

 Magdalena, espetáculo teatral dividido em dois atos, foi encomendado a Villa-Lobos pelos letristas 
americanos Robert Wright e George Forrest - dupla responsável pela bem sucedida montagem do 
também musical Kismet -, que queriam um novo espetáculo, então passado na Colômbia. Híbrido 
entre musical e opereta, Magdalena estreou em setembro de 1948 e excursionou, ao longo de três 
meses, por Los Angeles, São Francisco e Nova York. O musical, com toques tragicômicos, fala sobre 
conflitos religiosos, sobre a luta dos povos ameríndios contra a opressão e sobre a exuberância dos 
trópicos e suas riquezas naturais. 
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congêneres que permaneciam anos e anos em exibição, quase sempre com lotação 

máxima. 

 O individualismo, pessoal e artístico, em Villa-Lobos foi criticado 

explicitamente por Mário de Andrade em diversos artigos e, de maneira indireta, 

aparece em seu O banquete, como podemos ler no seguinte excerto: “Janjão estava 

bastante envergonhado com a fraqueza que tivera de mostrar as suas contradições 

de artista, consciente da servidão social das artes mas incapaz de se libertar de seu 

individualismo” (ANDRADE, 1977, p. 65). Um dos cinco personagens com voz ativa 

no livro aqui analisado, o compositor Janjão é, obviamente, uma criação de Andrade 

e, segundo Coli e Silva Dantas, representa a consciência dúbia do autor, em seus 

últimos anos de vida. Dizem eles que “Raramente em outros textos ficaram tão 

claras as contradições de Mário e a sua concepção ao mesmo tempo sacrificial e 

messiânica do artista. O que Janjão diz sai das profundezas da alma do autor [...]” 

(COLI & SILVA DANTAS in ANDRADE, 1977, p. 32). Explicam ainda que Andrade 

propunha aos artistas o “sacrifício à transitoriedade” e o empenho em “servir” à 

coletividade nacional e não unicamente em criar obras-primas destinadas ao 

sucesso pessoal e imortalizador. Porém, como já demonstrei, era o que desejava 

Heitor Villa-Lobos em busca de sua glorificação como artista, contrariando o 

pensamento de Andrade. 

 Janjão, como as demais personagens de O banquete, apresenta em suas 

falas ecos dos pensamentos recorrentes de Mário de Andrade. Seu autor o definiu 

como uma personagem não conformista, de maneira semelhante a Pastor Fido, um 

pobre estudante de direito com ímpetos revolucionários. Mas será que podemos 

definir a personagem Janjão como uma total personificação de Andrade, com suas 

contradições intelectuais e a música representativa daquele seu Brasil imaginado, 

contrário à corrente política estabelecida pelo governo populista de Getúlio Vargas, 

no período em que publicava seus instigantes artigos na Folha da Manhã? Deixo, 

por enquanto, esse questionamento no ar. 

 Quando, acima, me referi ao Brasil imaginado por Mário de Andrade, 

correlacionei esta expressão à definição de comunidades imaginadas, segundo a 

conceituação do historiador e cientista político estadunidense Benedict Anderson 

(1936-2015), que definiu o nacionalismo moderno mais como um sentimento de 

unificação de uma comunidade específica, na qual seus integrantes substituem os 

ideais pessoais pelo coletivismo, aprofundando as relações em torno do que é 
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identificado como comum ao grupo, estabelecendo assim um tipo de comunidade de 

iguais. Portanto, mais que a instituição político-geográfica, é a sensação de 

pertencimento a um grupo que compartilha as mesmas expectativas e desejos, que 

tem os mesmos objetivos em prol dos quais lutarão e que morrerão para defendê-

los, que se forma uma nação. Em sua análise, Anderson aponta vários mecanismos 

que contribuem para a expansão e estabelecimento desse sentimento comunitário. 

Entre esses, elenca como de grande importância o papel do setor editorial, 

associado ao mercado capitalista. Para ele, a publicação de jornais e livros facilita a 

propagação de ideias e correntes de pensamento que se tornarão coletivos, assim 

como é fundamental para a fixação de uma língua nacional, de um idioma comum ao 

grupo de indivíduos ou comunidade, em seu papel de unificador vernacular e da 

manutenção dessa mesma língua entre os que se pretendem integrantes daquela 

comunidade específica, vista como pátria ou nação (ANDERSON, 2008). Pois livros 

e jornais impressos em determinado idioma são lidos por muitos indivíduos (pois 

isolados dentro da coletividade), leitores e falantes dessa língua vernácula, 

independente das regiões geográficas em que estejam, unificando-os sob uma 

mesma língua, um mesmo idoma. 

 Mário de Andrade utilizou intensamente esse meio, o mercado editorial, para 

difundir suas ideias, seus pensamentos críticos, carregados de um sentimento 

nacional, buscando com isto atingir o máximo de indivíduos que, potencionalmente, 

poderiam unir-se a seu idealismo, de forma coletiva. Com isto, pode-se compreender 

o caráter didático intencional de seus artigos em O mundo musical, como ocorre no 

folhetim O banquete. Neste caso em particular, de maneira mais acessível e 

agradável que as dissertações diretas e, possivelmente, enfadonhas, para muitos de 

seus leitores comuns. 

 Ainda sobre as comunidades imaginadas, de Benedict Anderson, podemos 

associar aquelas, de forma indireta, ao “país inventado” por Mário de Andrade, 

citado pela personagem Pastor Fido no capítulo IV de O banquete, durante a 

discussão sobre as influências culturais estrangeiras. Diz ele, em certo momento de 

uma de suas longas falas: 

 

[...] Hoje eu estou convencido de que a influência francesa é a mais 
benéfica, mais fecunda pra nós. Aqui em Mentira ainda os exemplos são 
pouco convincentes porque somos um país inventado por Mário de 
Andrade, mas vocês observem o nosso prezado vizinho, o Brasil. A bem 
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dizer, durante uns oitenta anos o Brasil viveu sob a influência francesa, que 
mal fez? Nenhum. [...] (ANDRADE, 1977, p. 108) 

 

 Retornando à pergunta deixada em aberto alguns parágrafos atrás, o Brasil 

imaginado por Mário de Andrade, conceitualmente, não diferia muito do outro, 

imaginado e desejado pelo Estado Novo. Mas na maneira como esta mesma nação 

deveria ser construída, os dois diferiam em alguns aspectos. Andrade imaginava um 

país integrado como um todo, amalgamando suas particularidades regionais, suas 

características diferenciais e referenciais, enaltecendo e preservando uma cultura 

popular coletiva, essencialmente nacional pois representativa do homem brasileiro. 

O governo getulista imaginava (e impunha) uma nação regulada, igualitária, 

controlada, nivelada por um pretenso padrão culto ainda que enaltecendo elementos 

da cultura popular, mais próxima do elitismo, ou por integração ou por dominação, 

ambicionando a aceitação do Brasil perante as comunidades estrangeiras, 

reconhecidas como grandes potências internacionais. Não fosse assim, não seria 

um regime totalitário, ditatorial. O que Andrade não admitia, por ser contrário à 

imposição, à censura, ao controle do Estado. Como desejava ver implementada sua 

comunidade imaginada, pelo viés do pertencimento coletivo, acreditava na 

assimilação paulatina, por meio do exemplo de nomes que tivessem projeção 

nacional e maior penetração entre os grupos populacionais espalhados pelas 

distantes regiões que formam o Brasil. Assim, não aceitava que artistas 

intelectualizados e com capacidade de atingir grandes parcelas da população se 

tornassem, conscientemente, agentes dessa forma impositiva de governo. E os 

combatia.  

 Neste sentido, Heitor Villa-Lobos, ao trabalhar como empregado público35 

para o Estado Novo, se enquadrava na lista dos nomes combatidos por Andrade. 

Em uma carta, dirigida a Prudente de Morais Neto, datada de 20 de janeiro de 1933, 

o autor de Macunaíma, falando sobre o Quarteto Brasileiro nº5, de Villa-Lobos, 

expõe toda a sua ira contra o compositor: 

 

                                                             
35

 O termo empregado público é utilizado aqui de forma pejorativa e irônica, por Mário de Andrade, 
contra Heitor Villa-Lobos. O compositor, a convite de Gustavo Capanema, então no comando da 
pasta da Educação do Ministério da Educação e Saúde, tornou-se o superintendente de Educação 
Musical, “encarregado da formação de grandes corais orfeônicos, compostos de estudantes que se 
apresentavam nas manifestações de massas do regime” (SCHWARCZ, 2015, p. 377), entre outras 
funções que enalteciam a política do Estado Novo.
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Bem: o Vila, de amoral inconsciente que sempre fora, e delicioso, virara 
canalha com sistema, e nojento. Mudança tão violenta assim, de contextura 
moral, havia necessariamente de afetar a criação, afetou mesmo. A 
produção musical do Vila baixou de sopetão quase ao nada, como valor. 
Compôs uns hinos, uns coros, umas transcrições de fugas de Bach pra celo 
e piano e umas pecinhas pianísticas, tudo simplesmente porco. De vez em 
longe uma linha, uma invenção de efeito, acusava no meio da porcaria, o 
gênio despaisado. Aos poucos essas bonitezas vieram se amiudando, 
prova, eu dizia comigo, que o Vila se acostumava aos poucos com a 
canalhice consciente. Se acostumou enfim; e desse indivíduo, a quem 
Deus, em desespero de causa neste deserto brasileiro, deu o gênio que 
tinha que dar pra algum brasil no momento, o Quarteto Brasileiro é o fruto já 
maduro. (ANDRADE in REVISTA, 1987, p. 54) 

 

 Os insultos feitos a Villa-Lobos por Mário de Andrade são muitos, todos 

decorrentes da participação daquele, de forma consciente, junto ao governo 

getulista. O autor de Macunaíma percebe em Villa-Lobos um oportunismo com 

aquela situação, pois esse contribui com várias criações musicais para os eventos 

públicos, de massa, e para o enaltecimento da política populista, estabelecida pelo 

ditatorial Estado Novo. Esses insultos seguem até o final da carta endereçada a 

Prudente de Morais Neto, quando Andrade define o Quarteto Brasileiro nº5 como 

sendo  

 

[...] obra falsa. Academismo esplêndido, técnica admirável, forma excelente, 
nenhuma invenção, disfarce de passadismo, sensualidade epidérmica, e a 
tal da banalidade sutil - dom dos russos e franceses. Será uma obra-prima. 
Mas é uma obra-prima falsa. Que musicalmente me repugna. (ANDRADE in 
REVISTA, 1987, p. 57) 

 

 Por comparação com o teor desta carta e de outros textos seus, entendo a 

personagem Janjão como uma idealização, produzida por Andrade, do Villa-Lobos 

que ele desejava ter conhecido e não daquele com quem se relacionava, ao qual, 

mesmo admirando parte da obra, julgava e condenava por suas atitudes e discursos 

canalhas, como também pelo individualismo, contrário ao enaltecimento popular, ao 

coletivo, ao Brasil imaginado que ele, Mário de Andrade, escritor e crítico incansável, 

propunha a seus discípulos leitores. E leitores, aqui, poderiam tanto ser os que o 

liam em jornais e livros publicados, como os que com ele se correspondiam, por 

meio de dezenas de missivas trocadas ao longo de muitos anos, quase todos nomes 

bastante representativos da intelectualidade pensante brasileira da época, tais como 

Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Luís da Câmara Cascudo, Tarsila 

do Amaral, Sérgio Buarque de Holanda e, por um breve período, o próprio Villa-

Lobos. 
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 Literariamente, Janjão, como personagem ficcional de O banquete, é uma 

livre criação de Mário de Andrade. Como o são, também, as quatro demais 

personagens dos diálogos, embora seja possível traçar alguns paralelos, por 

proximidade ou por oposição, com indivíduos reais, conhecidos de Andrade, alguns 

até inseridos em seu círculo de relações pessoais. De qualquer maneira, em meio à 

ficcionalidade de O banquete, por diversas vezes, pode-se entrever a realidade 

vivenciada por Mário de Andrade. Suas personagens podem representá-lo em 

diversas situações e interpretações, mas podem também ganhar vida própria, como 

ele mesmo revela, no capítulo V: “[...] Mas é incrível como os meus personagens já 

estão agindo sem a minha interferência: não consigo conter mais eles [...]” 

(ANDRADE, 1977, p. 122). Como sabemos, no campo ficcional tudo, ou quase tudo, 

se torna possível e, dependendo do pacto entre autor e leitor, a ilusão se transforma 

em verdade, ainda que momentânea.  

 No prefácio Sobre O banquete, já citado, Coli e Silva Dantas traçam os perfis 

das cinco personagens e indicam alguns paralelos entre aquelas e as 

personalidades reais que podem ter inspirado Mário de Andrade, em suas 

composições. Dentre as cinco, três personagens representam a classe dominante e, 

como as denominou Andrade, são os “donos da vida”: Sarah Light, Siomara Ponga e 

Felix de Cima. Os dois outros, Janjão e Pastor Fido, se contrapõem aos dominantes 

e respondem pelos que, de alguma maneira, são dominados pelos “donos da vida” 

ou protegidos por esses e, não conformados com tal situação, põem-se em guarda e 

os combatem, ao menos verbalmente. Todos se encontrarão no solar de inverno da 

milionária Sarah Light, “que ficava num subúrbio de Mentira, a simpática cidadinha 

da Alta Paulista” (ANDRADE, 1977, p. 45), vizinha do Brasil. Descrita por Mário de 

Andrade como “uma israelita irredutível, nascida em Nova York” (1977, p. 45), a 

personagem correspondente à socialite milionária e mecenas de artistas, segundo 

os autores do prefácio, “é também uma caricatura dos estrangeiros que ignoraram 

ou combateram o movimento modernista” (COLI & SILVA DANTAS in ANDRADE, 

1977, p. 19). Para eles, uma das maiores apoiadoras do Movimento Modernista e 

que fazia parte do grupo de conhecidos de Mário de Andrade, “D. Olívia Guedes 

Penteado é a antítese de Sarah Light, símbolo (ainda) dos ‘aristôs do dinheiro’ [...]” 

(1977, p. 19). Sarah Light representa também os ricos que desprezam a Arte, mas 

que compram seus produtos para serem reconhecidos como legítimos 

colecionadores sem, na verdade, se tornarem verdadeiros apreciadores: 
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[...] o pouco que sabemos de Sarah nos auxilia a compreender que seu 
interesse pela música passe pelo desejo físico de Janjão. É por causa dele 
que, com seu dinheiro, pode constituir uma discoteca “colossal”, maior do 
mundo (americanamente, como a salada, também “maior do mundo”). 
(COLI & SILVA DANTAS in ANDRADE, 1977, p. 19) 

 

 Sobre o subprefeito de Mentira, os dois escritores, analisando texto e 

subtextos de O banquete, e seguindo bem de perto a descrição feita por Andrade, 

avaliam que, 

 

Além de burro e ignorante, Felix, quase conseqüentemente, é político. 
Defende as instituições que garantem o seu ser “de cima”, numa 
ambigüidade de parolagens democráticas que escondem a ditadura, as 
falcatruas, o interesse em frear qualquer desenvolvimento cultural. Pois 
Felix é também “protetor” das artes, e é por isso mesmo que participa à 
mesa de Sarah, que estrategicamente quer fazer Janjão entrar nas graças 
do governo. (COLI & SILVA DANTAS in ANDRADE, 1977, p. 22) 

  

 Como Sarah Light, o subprefeito de Mentira também não era, exatamente, um 

apreciador das Artes. É o próprio Andrade quem informa isto ao leitor: “Felix de Cima 

gostava das artes não; as protegia, isso sim. No fundo ele estava convencido que os 

artistas eram uns frouxos loquazes e nem tivera inicialmente a imaginação de 

proteger coisíssima nenhuma” (ANDRADE, 1977, p. 48). Porém, repassava dinheiro 

público para artistas, retirado da assim chamada “Despesas Várias”, com o propósito 

de ser reconhecido como bom político e, ao contrário do que realmente era, um 

apreciador das artes. É evidente a ironia de Mário de Andrade para com a maioria 

dos políticos de seu tempo, condensados em Felix de Cima: 

 

Ainda fica por esclarecer como era a proteção das artes pelo Governo de 
Mentira, orientado por Felix de Cima. O político não gostava nada de arte, 
nada compreendia, e até ficava horrorizado diante de qualquer 
manifestação um pouco mais moderna. Si já não sabia dizer um isto diante 
de qualquer Rodolfo Amoedo, imaginem diante dum Lasar Segall, era uma 
agonia!... Até uma feita, obrigado a falar alguma coisa diante dum Pablo 
Picasso de que lhe pediam a opinião, a tal de noblesse oblige o salvou, lhe 
assoprando três palavras geniais. O político agoniado sussurrou: “Como é 
espanhol!”. E os repórteres, que em Mentira eram todos educados pelo 
GELO (Grupo Escolar da Liberdade de Opinião), caíram pra trás, 
estupidificados com a fineza da crítica. Mas “comigo não, violão!”, era de 
fato o que Felix de Cima estava imaginando. Para o ilustre democrata 
fachista aquilo e toda a arte moderna era comunismo. Na batata. 
(ANDRADE, 1977, p. 49) 
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 Enquanto estas duas personagens, Sarah e Felix, se revelam estereótipos da 

classe dominante e, portanto, podem servir a uma representatividade mais 

abrangente, a cantora Siomara Ponga é bem mais complexa e transmite em suas 

falas muitas das contradições artísticas e estéticas de seu autor, Mário de Andrade. 

A complexidade começa pelo próprio nome, cuja sonoridade nos remete diretamente 

ao nome, de origem indígena, de uma ave brasileira que emite canto nada 

agradável, a araponga. Seu canto assemelha-se ao som estridente de um martelo 

batendo sobre uma bigorna de ferro. Porém, ao contrário do desagradável canto da 

araponga, Siomara “[...] era o protótipo do virtuose. E era o xodó de Mentira” 

(ANDRADE, 1977, p. 50). Como excelente intérprete de fama internacional, esta 

personagem poderia ter sido inspirada em algumas cantoras que ajudaram a difundir 

a música erudita brasileira no exterior, como Elsie Huston (1902-1943), que se 

apresentou juntamente com Villa-Lobos, na Sala Gaveau em Paris, e Bidu Sayão 

(1902-1999), uma das mais renomadas cantoras líricas do Brasil, que viria a 

participar da histórica gravação de Floresta do Amazonas, em Nova York no ano de 

1959, sob a regência de Heitor Villa-Lobos. Mas Siomara Ponga também poderia 

representar toda uma classe de artistas cultos, vaidosos, educados e afinados para 

fazerem sempre o que as escolas de estéticas passadistas, nas quais aprenderam 

suas lições, aconselhavam. Coli e Silva Dantas, mais uma vez embasando-se no 

que descrevera Mário de Andrade, declaram que 

 

[...] a personagem de Siomara não é nem tão simples, nem unicamente 
negativa. Ela possui conhecimentos musicais profundos e uma cultura 
sólida e vasta: é o bem seguro profissional no seu esplendor, do qual 
mesmo o compositor Janjão teme a “força intelectual”. Com isso, pode 
discorrer inteligentemente e em muitas coisas podemos reconhecer Mário, 
que aliás projeta na cantora mesmo um episódio autobiográfico: o caso da 
natureza morta de Donato Bosi e do Homem Amarelo de Anita Malfatti [...]. 
(COLI & SILVA DANTAS in ANDRADE, 1977, p. 26) 

 

 É também pela voz de Siomara Ponga que o autor de O banquete mais expõe 

suas ideias e conceitos sobre a estética musical, assim como questões sobre a 

recepção do público e a diferenciação entre o que é ser “erudito” e “popular”. Suas 

falas assemelham-se a dissertações e se estendem por páginas inteiras dos artigos 

que compõem a série, onde esta personagem aparece, quase sempre em diálogo 

contrapontístico com Sarah Light, sua rival nas atenções das personagens 

masculinas com as quais interagem. Ainda que longo, o trecho a seguir, extraído de 
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um dos diálogos entre as duas mulheres, encontrado no capítulo III do livro em 

pauta, serve aqui como aperitivo para uma leitura posterior mais completa. Vejamos! 

Comecemos pela elitizada Sarah Light, que comenta sobre sua percepção sensorial 

a respeito de elementos folclóricos, tanto em sua forma, digamos, natural, quanto 

em sua forma domada, intelectualizada: 

 

- Eu não sei si você terá razão... Eu adoro a música folclórica, me excita, me 
brutaliza, acho estupendo. Mas quando trabalhada por um compositor, 
entenda-se! Uma vez, passando de automóvel em Pirapora, escutei um 
batuque de negros, achei uma coisa horrível, que música idiota, que 
palavras vulgares! Mas o “Batuque” de Lorenzo Fernandez

36
 acho uma 

maravilha, assim como adoro reler os livros folclóricos de Leonardo Mota
37

 e 
Cornélio Pires

38
, têm coisas engraçadíssimas. (ANDRADE, 1977, p. 91) 

 

 Ao que Siomara Ponga retruca, em réplica didática: 

 

- Pois é, Sarah Light... Eu compreendo que você goste da música do povo, 
mas... trabalhada, alimpada de sua força e da sua dor... Quando o povo 
canta “Fui passar na ponte - A ponte tremeu - Água tem veneno - Quem 
bebeu morreu” a gente acha bobagem e conclui que as frases não tem 
ligação. Ou apenas acha graça sem se comover com tudo o que existe de 
profundo, de queixa, de fraqueza, de aviso sombrio nessa quadra. E nos 
divertimos com entusiasmo vendo isso bem-educadamente transportado por 
um compositor num gordo coral a quatro vozes. Si Rainer Maria Rilke, bem 
dentro do estilo e da personalidade dele, escrevesse num poema “Oh 
roseira, murchaste a rosa”, toda a gente ficava assombrada com a força 
sugestiva e dolorosa desses versos. Mas como isso é refrão dum coco 
nordestino, até folcloristas já ouvi falar que é parolagem boçal!... Por onde 
se vê que a comoção estética também depende de casualidades... 
legitimamente ilegítimas, não há dúvida. (ANDRADE, 1977, pp. 91-92) 

 

 Embora possamos atribuir à fala de Siomara a verbalização do pensamento 

de Mário de Andrade, podemos dizer que, neste trecho de seu discurso, não há 

exatamente uma crítica, mas, no máximo, uma autocrítica do autor, já que este havia 

estimulado seus discípulos-compositores a utilizarem elementos folclóricos e de 

cultura popular, eruditamente, em suas composições musicais. Exemplo claro deste 

tipo de aconselhamento está explícito no Ensaio sobre Musica Brasileira, de 1928, 

                                                             
36

 O referido Batuque é uma das partes da suíte Reisado do Pastoreio, composta em 1930 pelo 
carioca Oscar Lorenzo Fernândez (1897-1948). 
 
37

 Leonardo Mota (1891-1948), escritor e folclorista cearense. É autor dos livros Violeiros do Norte 
(1925), Sertão alegre (1928), No tempo de Lampião (1930), Prosa vadia (1932) e Padaria espiritual 
(1938). 
 
38

 Cornélio Pires (1884-1958), escritor, folclorista e jornalista paulista. Escreveu Dicionário do caipira e 
Sambas e cateretês, entre outros. 
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como demonstrado no Capítulo II deste trabalho. Ao que parece, Andrade, por 

intermédio de Siomara Ponga, tenta justificar a transformação do popular em erudito, 

na formulação dos paradigmas nacionais. Neste outro trecho do discurso da cantora, 

isto torna-se mais perceptível, do mesmo modo que a crítica constante de Andrade 

ao individualismo do artista: 

  

[...] Talvez toda a arte “erudita” seja um erro infamante dos donos-da-vida... 
Talvez seja um erro... Você diz que está lendo sociologia, Sarah Light. 
Talvez a arte erudita, com suas conseqüências de “belas artes”, de “arte 
pura”, seja um avanço indevido da “civilização” sobre a “cultura”, no sentido 
sociológico dessas palavras. Não se trata de conceber como arte erudita a 
perfeição e mesmo o refinamento técnico. Isso ainda é artesanato. E é, 
“sensorial”, note, o homem do povo “recebe” da mesma forma que eu. Já a 
técnica individualista a bem dizer só conscientizada do Romantismo pra cá, 
o estilo pessoal, são sempre deformadores da funcionalidade da obra-de-
arte. (ANDRADE, 1977, p. 93) 

 

 Segundo Coli e Silva Dantas, entre as muitas contradições encontradas nos 

discursos, repletos de didatismo raso, proferidos por Siomara Ponga, as questões 

entre artista e produção popular, e entre o popular e o erudito são muito mal 

resolvidas por Mário de Andrade. E explicam: 

 

[...] A arte do povo é o que chamamos folclore, e está ligada a condições de 
classe e a comportamentos sociais específicos: ignorância (analfabetismo) 
e conservadorismo. Está latente a noção, embora o autor não a utilize nem 
a leve às consequências, que o “povo” possui uma cultura que tende a 
desaparecer com o progresso “civilizador”. Em todo caso há uma distância 
irreparável entre os artistas “eruditos” e a cultura popular. Não se pode fazer 
arte para o povo. Como ele diz, é “teoria curta”. Qual é então a função do 
artista? melhorar a vida. A arte, porque não é conformista, é uma 
“proposição de felicidade”: solução através de um conceito vaguíssimo, que 
se consola e se refugia na sua generalidade mesma. (COLI & SILVA 
DANTAS in ANDRADE, 1977, p. 30) 

 

Não nos esqueçamos de que, no prefácio incluído na primeira edição da série 

de artigos em forma de livro em 1977, são eles que advertem os leitores de O 

banquete para as contradições teóricas das explicações dadas por Mário de 

Andrade, utilizando-se das vozes de suas cinco personagens. Entretanto, afirmam 

eles que, pela forma sempre apaixonada com que Andrade trata os diferentes 

temas, O banquete “[...] é, sem dúvida, um dos momentos mais altos da meditação 

estética no Brasil” (COLI & SILVA DANTAS in ANDRADE, 1977, p. 41). O que não 

diminui as contradições, as inexatidões e a subjetividade que podem dar margem a 

interpretações várias. 
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Pastor Fido, personagem jovem e combativa, em oposição aos dominantes, 

ao ser perguntado por Janjão quem era, responde subjetivamente: 

 

[...] Eu sou a mocidade, eu sou o amor... Eu sou a Mosca Azul, de Machado 
de Assis

39
, você já conhece... Pra todos os efeitos públicos e jurídicos, sou 

brasileiro, maior, quintanista de Direito, vendedor de apólices da Companhia 
de Seguros A Infelicidade, e me chamo Pastor Fido. (ANDRADE, 1977, p. 
57)  

 

 Em sua auto apresentação, demonstra ser um apaixonado leitor dos clássicos 

portugueses, admirador dos poemas dos lusitanos Padre António Vieira e Luís de 

Camões e do escritor brasileiro Matias Aires. Para Coli e Silva Dantas, ele, mais que 

uma pessoa específica, representa um símbolo: a juventude, que critica as regras e 

normas preestabelecidas pela sociedade. Explicam ainda que  

 

É Pastor Fido que vai trazer freqüentemente à baila a situação 
contemporânea de repressão, de censura, de brutalidade. É ele que, 
pontuando uma conversa abjeta e odiosa entre os dominantes, lembrará o 
golpe de 1937 e uma dramática manifestação antigovernamental [...]. (COLI 
& SILVA DANTAS in ANDRADE, 1977, p. 38) 

 

 De certa forma, Pastor Fido, quase todo o tempo, apresenta-se como 

contraponto ideológico do compositor Janjão, lembrando-o sempre de sua juventude 

perdida e de sua acomodação ao sistema dominante e controlador. 

 Por fim, temos Janjão que, como repetido algumas vezes, tem como principal 

profissão a de compositor. Deixei-o por último, pois creio, como o pesquisador 

Manuel Negwer, que esta personagem foi elaborada por Mário de Andrade para 

confrontar o Villa-Lobos ao qual antipatizava naquela época, sendo Janjão uma 

representação de como seu autor idealizava um compositor, à altura genial de Villa-

Lobos, mas com uma personalidade menos egocêntrica, menos individualista, mais 

cordata e amansada, e voltada, de modo consciente, para as questões da 

construção do corpus nacional segundo o tipo de brasilidade que ele, Mário de 

Andrade, imaginava. O musicólogo e um dos muitos biógrafos de Villa-Lobos, o 

alemão Manuel Negwer conjectura que 

 

                                                             
39

 A personagem faz referência ao poema A mosca azul, escrito por Machado de Assis, mais 
exatamente aos seguintes versos: “Então ela, voando e revoando, disse: / - ‘Eu sou a vida, eu sou a 
flor / Das graças, o padrão da eterna meninice, / E mais a glória, e mais o amor’”. 
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[...] No personagem do compositor Janjão, Andrade projetou as 
características que não encontrava na realidade - e, com isso, também em 
Villa-Lobos. Em Janjão, Mário de Andrade, de certo modo, se 
autorrepresentava como uma mistura de seu verdadeiro eu com um Villa-
Lobos idealizado: um compositor que se torna consciente, de forma aflita, 
sobre sua falta de influência política. (NEGWER, 2009, p. 134) 

 

 Entretanto, Villa-Lobos seguia, naquele período, as regras do nacionalismo 

empregadas pelo governo getulista. A respeito deste tema, é muito significativa a 

explanação dada por Janjão a Pastor Fido, em seu encontro casual em um parque, 

quando este o questiona sobre duas composições que fizera. Pergunta o jovem 

Pastor Fido: “- Mas então porque você escreveu o ‘Esquerzo Antifachista’ ou aquela 

‘Sinfonia do Trabalho’ tão popular como concepção do assunto, exaltando as formas 

proletárias da vida!” (ANDRADE, 1977, p. 63). Ao que Janjão responde: 

 

- Meu Deus! Meu Deus! que atitude tomar diante das formas novas, 
coletivas e socialistas da vida que encerram pra mim quase todas as vozes 
verdadeiras do tempo e do futuro?... Mas vozes “coletivas” que não 
interessam ao meu individualismo nem podem me fazer feliz nem 
desinfeliz?... Mas de que tenho de participar, porque a isso me obriga a 
minha própria satisfação moral de indivíduo?... É a superação do boneco. 
Pastor Fido, é a superação do boneco! Me fiz boneco, entregue às mãos 
das formas novas e futuras da vida, formas de que tenho a certeza, sem ter 
a convicção. Tudo está em ser boneco consciente da sua bonequice, o que 
também é uma paixão, é amor e desse amor se morre... É a “servitude e 
grandeur militaires” do artista que só pode estar satisfeito da sua liberdade e 
da sua indiferença ao Bem e ao Mal, nessa contradição trágica de cumprir o 
seu dever. [...] (ANDRADE, 1977, p. 63) 

 

 Janjão, assim como Villa-Lobos, serve às “formas novas, coletivas e 

socialistas da vida”. Ambos são, metaforicamente, “bonecos”, pois que manipulados 

como marionetes pelo sistema, no entender de Andrade, nos anos 1930 e 1940. 

Porém, como explica a personagem Janjão, mantendo a consciência da 

manipulação mas, devido a esta, vivenciando a contradição entre a liberdade de 

expressão e o cumprimento do dever, para com os “donos da vida”.  

 Só para recordarmos, o autor de Macunaíma, na mesma época em que 

escreve os textos de O banquete, explicita no artigo que publica em 25 de janeiro de 

1945, não integrado ao folhetim, que “Vila Lobos se torna um artista condutício, 

anexado aos poderes públicos, bem pago, não mais exatamente brasileiro mas 

nacionalista” (ANDRADE in COLI, 1998, p. 173). Aliás, várias questões sobre o 

nacional e o nacionalismo são apresentadas e discutidas por Mário, ou melhor, por 

suas cinco personagens antes e durante o banquete, oferecido por Sarah Light. No 
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primeiro contato entre Pastor Fido e Janjão, por exemplo, é mostrada no capítulo II, 

de maneira resumida e objetiva, a diferença essencial entre os dois termos: 

 

- Janjão, o nosso grande compositor nacionalista! 
- Não sou nacionalista, Pastor Fido. Sou simplesmente nacional. 
Nacionalismo é uma teoria política, mesmo em arte. Perigosa para a 
sociedade, precária como inteligência. (ANDRADE, 1977, p. 60) 

 

 E mais à frente, já na mansão da socialite, Janjão demonstra, no capítulo V, 

suas ideias sobre a música nacional brasileira, fazendo indiretamente referência à 

antropofagia cultural, mas empregando os termos digerir e transubstanciar: 

 

- Pois é dentro dessa arte-ação, desse primitivismo, natural do Brasil em 
face do seu futuro, que a música brasileira tem de ser nacional. Um nacional 
de vontade e de procura. Nacional que digere o folclore, mas que o 
transubstancia, porque se trata de música erudita. E um nacional que digere 
as tendências e pesquisas universais, por essa mesma razão do Brasil ser 
atual, e não uma entidade fixada no tempo. (ANDRADE, 1977, pp. 132-133) 

 

 O compositor também questiona o perigo do exotismo: “[...] Enfim: uma 

música brasileira que sendo psicológica como caracterização racial, fosse o menos 

possível exótica. Quero dizer: não se tornasse, feito a espanhola, mais reconhecível 

pelo traje que pela alma” (ANDRADE, 1977, p. 133). Todo este capítulo V, intitulado 

Vatapá, serve para discutir os problemas da música brasileira, elencando questões 

ligadas à livre criação, ao folclorismo, à composição erudita de vários autores que se 

projetavam publicamente, inclusive Heitor Villa-Lobos, citado algumas vezes pelo 

próprio Janjão. É ele que, em determinado momento em que fala sobre uma nova 

geração insignificante de músicos, inclui o autor das Bachianas brasileiras entre os 

compositores de uma geração mais velha e sentencia: 

 

[...] Vocês reparem: o Brasil a bem dizer não tem “novos” atualmente! Há 
uma geração importante, que ainda vive e produz. Pertencem a essa safra 
de músicos, Villa Lobos, Lourenço Fernandez, Francisco Mignone, Arthur 
Pereira, Assis Republicano, Jaime Ovalle, Camargo Guarnieri, pra citar os 
mais conhecidos. (ANDRADE, 1977, p. 146) 

 

 Janjão, como um profundo conhecedor da evolução musical brasileira, 

explana suas teorias com maestria e, claro, é o principal porta-voz do ideário 

estético de seu autor, Mário de Andrade, que aproveita a fala de sua personagem 

para reforçar conceitos expostos anteriormente no Ensaio sobre musica brasileira, 
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de 1928, como este: “O compositor brasileiro que perder o folclore nacional de vista 

e de estudo, será o que vocês quiserem, mas fatalmente se desnacionalizará e 

deixará de funcionar” (ANDRADE, 1977, p. 151). E vai um pouco mais além, 

detalhando e ampliando a explanação: 

 

[...] Nisso os principais compositores brasileiros estão certos, mas onde eles 
não estão propriamente errados mas faltosos e defeituosamente 
empobrecidos, é na sua ignorância do folclore brasileiro. O quê que eles 
conhecem realmente? Conhecem muito o samba carioca, não há dúvida; 
conhecem muito a cantiga infantil, que, franqueza, já deviam deixar de lado, 
porque Villa Lobos a saqueou por completo, e é certo que admiravelmente. 
Conhecem ainda um bocado o folclore musical nordestino, que justamente 
como o samba carioca é muito perigoso, porque é característico por demais 
e com uma base muito vermelha de negrismo. E é quase que só. E 
conhecem um bocado a música urbana, principalmente a modinha e a 
valsa. 
Ora o folclore brasileiro não é isso. É cem vezes mais complexo e variado 
que isso. Mas infelizmente os compositores brasileiros o ignoram; e quando 
muito um ou outro se resolve a explorar os elementos musicais de sua 
região. [...] (ANDRADE, 1977, p. 151) 

 

 Este excerto, ainda que longo, é apenas uma pequena parte da explanação 

feita por Janjão, onde reencontramos as críticas de Mário de Andrade ao 

regionalismo de muitos compositores e à sua falta de um conhecimento mais 

aprofundado do folclore brasileiro, generalizado, não segmentado. Mas há também 

seu reconhecimento das dificuldades, encontradas pelos pesquisadores e músicos 

interessados, em viajar pelas vastas extensões do país, com poucos recursos 

financeiros e com a deficiência dos meios de transporte. Daí, critica também a falta 

de verba, incentivo e interesse, por parte das instituições públicas, em registrar as 

variadas manifestações culturais, populares e folclóricas, dos mais distantes rincões 

brasileiros, difundindo-as por meio de publicações e gravações em discos, tornando-

as acessíveis a todos.  

 Janjão / Mário de Andrade, apesar desse entendimento dos problemas 

externos e recorrentes, culpa ainda os compositores por não se preocuparem em 

estudar os elementos melódicos e rítmicos do choro, com ressalvas feitas a Mozart 

Camargo Guarnieri (1907-1993) e a Villa-Lobos. Mas, a impressão que se tem ali é 

que o tema do choro é abordado como pretexto para mais uma crítica direcionada 

ao criador da famosa série Choros: 

 

Há Villa Lobos, é verdade... O Villa é um mundo; e merecia ser mais 
estudado, ser imitado, ser copiado até. Mas aqui entra um novo elemento 
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escarninho que está atrapalhando ridiculamente a normalização de 
tendências e de psicologia da música brasileira. Me refiro à interferência do 
individualismo vaidoso, do complexo de superioridade, e à exarcebação 
doentia da noção de plágio. (ANDRADE, 1977, p. 152) 

 

 Como este assunto, o plágio, não havia sido discutido, por Andrade, em 

outros artigos seus até então, ele aparentemente faz Janjão discorrer ainda mais, 

apontando o individualismo vaidoso de Villa-Lobos (e de outros compositores) como 

um dos principais problemas para a criação de uma “escola” de música nacional: 

 

[...] A esplêndida soma de invenções pessoais e nacionais, das soluções, 
dos acomodamentos e ilações rítmicas, melódicas, harmônicas, 
instrumentais de Villa Lobos, estouram mas morrem feito foguetes, 
desaproveitadas. Ninguém quer retomar esses fogachos, pra abertura de 
caminhos na noite nevoenta. Cada qual (pois são tão poucos...) açulado 
pelo engano de ser uma avis rara no país, só quer ser si mesmo, iludido por 
um engrandecimento individualista, que não é o valor pessoal que dá mas a 
ausência de muitos outros que transformem o deserto num corpo povoado. 
(ANDRADE, 1977, p. 153) 

 

 A repetição de termos e ideias reforçam a fixidez do antagonismo andradeano 

contra o individualismo demonstrado por Villa-Lobos. Acusação esta que, surgida 

anos antes, apenas se intensificara com o tempo. Tanto que, uma terceira vez, no 

mesmo discurso, Janjão volta ao tema e profere seu julgamento: 

 

[...] Eu, aproveitar as soluções de Villa Lobos, Deus te livre! É o próprio 
Villa, aliás quando se vê aproveitado, em vez de compreender o valor social 
que isso tem, é o primeiro a berrar que houve plágio e o estão roubando! É 
impossível, imagino, que a lição multifária de Villa Lobos se perca. Mas por 
enquanto ela não é utilizável pra ninguém. A deficiência do meio e a 
conseqüente exacerbação da vaidade individualista não deixam. Será 
estudada mais tarde, e retomada um dia no que tem de rico e generalizável. 
(ANDRADE, 1977, p. 153)  

 

 O sexto capítulo, intitulado Salada, não foi concluído. Mário de Andrade 

falecera, antes de terminá-lo. Assim como não escrevera os quatro últimos capítulos 

que, apenas imaginados por seu autor, jamais viriam à luz. O banquete foi 

interrompido, abruptamente, com um prato de salada americana, o preferido de 

Sarah Light, servido à mesa, provocando as mais estranhas e diversas sensações 

nos convidados. Mas fiquemos apenas com o que o narrador nos diz sobre o 

compositor Janjão, possível antítese de Heitor Villa-Lobos como já vimos, mas aqui 

refletindo as angústias de um Andrade então abatido pelo cansaço, devido à sua 
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contínua tarefa de pesquisar, criar e elencar paradigmas nacionais na música 

brasileira: 

 

O compositor Janjão desviou os olhos. Estava muito triste. Como bom 
brasileiro já desistira outra vez de lutar. No seu prato, agora aqueles 
sabores da salada bailavam seus múltiplos brilhos, atraindo, atraindo. 
Sentiu, reconheceu lealmente que sentia uma vontade enorme de provar 
tudo aquilo, mas que baile! Sorriu com tristeza, baile... Era aquele bailado 
“Excelsior”, que, segundo contavam, deslumbrara o Brasil no século 
passado. Que destino esse, que destino pífio, viver de deslumbramentos... 
(ANDRADE, 1977, p. 162) 

 

 E Janjão, aos poucos, vai sucumbindo ao deslumbramento da salada 

americana. Coisa que Mário de Andrade resiste até sua morte, em 25 de fevereiro 

de 1945, não se deixando encantar pelos modismos que vinham do exterior. Mas 

que, por interesses pessoais, individualistas - como Andrade repetiu tantas vezes -, 

Villa-Lobos faria. O banquete oferecido por Sarah Light, rica e falsa amante das 

artes, ironicamente, nunca irá terminar, já que permanecerá em eterno estado de 

suspensão. Os leitores todos, nós inclusive, nunca saberão como se finda. Ficamos 

apenas com uma vaga ideia, imaginando, ao sabor de nosso livre pensar, o que se 

sucedeu às cinco personagens. Digeriram bem tudo o que comeram? Ou, ao 

contrário, tiveram alguma indigestão? Quanto ao compositor Janjão, podemos inferir, 

em parte, o que seu autor lhe predestinava. Nas anotações encontradas nos 

arquivos de Mário de Andrade, para o último capítulo, o de número X, escrevera: 

 

As Despedidas 
 
A luta moral do compositor. 
 
Noturno 
 
Janjão jogado na rua. 
Conclusões. A arte está desorientada e não sabe o que fazer. Muita 
discussão e pouca arte. Retorno às fontes e aos princípios essenciais. O 
contraste do conformismo das classes dominantes e do não-conformismo 
implicado na arte, por definição. 

 

 E só. Porém, lendo estas anotações deixadas por Mário de Andrade, restam 

duas perguntas: Por que Janjão será jogado na rua? E por quem? Sem dúvida, 

questões que permanecem sem respostas. Questões que ficaram e continuarão em 

aberto. Afinal, o banquete não terminou. E não terminará nunca. E que cada leitor, a 

seu modo, imagine o que quiser. Se quiser! 
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3.2 Na trilha dos passos perdidos de Alejo Carpentier 

 

 Em 1928, auto exilado em Paris, após fugir de Cuba com a ajuda do poeta 

surrealista Robert Desnos que visitava La Habana, Alejo Carpentier conhece o 

compositor brasileiro Heitor Villa-Lobos, tornando-se dele, de imediato, um grande 

admirador e amigo. Ouve com atenção suas muitas histórias, contadas em reuniões, 

enevoadas pela fumaça dos charutos que o músico tanto gosta. Ouve histórias mais 

reservadas, em entrevistas que faz, como jornalista e articulista, ao compositor 

brasileiro que, para ele, Carpentier, não se limita às fronteiras de seu imenso Brasil. 

Villa-Lobos, com suas ousadias musicais, inserindo instrumentos não convencionais, 

como os barulhentos maracás de indígenas brasileiros, em composições orquestrais 

e eruditas, é visto por Carpentier como o maior representante, no âmbito da música, 

de toda a América Latina, dentro e fora dela, desde a década de 1930.  

 Nessa mesma década, o jornalista cubano aventura-se no meio literário 

escrevendo seu primeiro romance ¡Ecué-Yamba-O! no ano de 1927, enquanto 

encontrava-se ainda na prisão, em Cuba. Este romance, considerado imaturo pelo 

autor e por estudiosos de sua obra, tem como cenário o país natal do autor e só foi 

publicada em 1933, na Espanha. Depois de viver 11 anos em Paris, o escritor 

retorna a Cuba em 1939 e segue, em 1945, para Caracas, capital da Venezuela. Em 

1948, publica El reino de este mundo, passado no Haiti. Cinco anos mais tarde, em 

1953, lança o livro Los pasos perdidos que, para todos os que se dedicaram a 

estudá-lo e para o próprio Carpentier, trata-se de um romance autobiográfico. Desta 

vez, o principal cenário é parte da selva venezuelana, geograficamente fronteiriça ao 

Brasil, graças aos limites arbitrários, desenhados nos mapas e que tentam definir a 

separação entre os países integrados pela gigantesca e densa Floresta Amazônica. 

 Como se pode perceber facilmente, o Caribe une essas três primeiros 

romances escritos por Carpentier e, mesmo com as diferenças regionais 

estabelecidas, têm em comum o mesmo tema central que, para além das 

particularidades de cada trama e personagens, é sempre a preocupação de seu 

autor em resgatar, recontando, a história caribenha. O pesquisador cubano Roberto 

Gozáles Echevarría, em seu livro Alejo Carpentier: El peregrino en su patria, edição 

revisada e ampliada de 2004, explica que essa quase obsessão do escritor se deve 

ao caráter fundacional do Caribe, pois é onde a América, com toda uma nova cultura 
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elaborada pelos invasores e colonizadores, intercambiando-se com a dos povos que 

aqui viviam, tem suas origens: 

 

[...] El colonialismo, la esclavitud, la mezcla y la lucha de razas, y en 
consecuencia los movimientos de revolución e independencia, ocurren 
todos primero en el Caribe. El Caribe fue cabeza de playa para la conquista 
a gran escala de la Tierra Firme -la punta de Lanza, por aí decirlo, desde la 
cual las invasiones de Norte, Centro y Sur América se planificaron y 
ejecutaron. El Caribe fue también el lugar donde ocurrieron las primeras 
revueltas de indios y Cimarrones, y donde Toussaint Louverture llevó a cabo 
la primera guerra de independencia exitosa (después de la estado-
unidense) en América. Los primeros nativos americanos en pisar Europa, 
llevados a España por Colón, fueron indios taínos del Caribe, y fue en las 
Antillas donde las grandes potencias europeas comenzaron a disputarse y a 
trocarse los territórios coloniales arrebatados a los naturales. (GONZÁLEZ 
ECHEVARRÍA, 2004, p. 63) 

 

 O estudioso também aponta o Caribe como o local de nascimento da 

literatura latino americana, pois é nas Antilhas que surgem as primeiras descrições 

do que estava sendo encontrado no Novo Mundo, escritas por Cristóval Colombo em 

seus diários, repletos de assombros ou, como queria Carpentier, de descrições do 

real maravilhoso, muitas vezes sem que o vocabulário espanhol, da época, pudesse 

definir com acuidade o que se tentava descrever. Já vimos inclusive que, por falta de 

conhecimentos específicos das línguas locais, Colombo acabou por identificar certas 

histórias ouvidas sobre os canibas, inimigos dos taínos, com canibais, devoradores 

de gentes. 

 Debruçando-se sobre a escritura de Carpentier, González Echevarría também 

aponta outros elementos que confluem para a criação do corpus literário do autor de 

Concierto barroco, como o Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar (1940), do 

também cubano Fernando Ortiz, e de certas linhas filosóficas que marcaram a 

transição entre a Ilustração e o Romantismo, entre os séculos XVIII e XIX, a partir da 

Europa. O pesquisar informa que as origens dessas preocupações na obra de 

Carpentier encontram-se na disseminação de certa corrente filosófica alemã, na 

América Latina durante os anos 1920, mais especificamente a partir da leitura de 

obras de Friedrich Hegel (1770-1831) e Oswald Spengler (1880-1936). 

 

[...] Esta filosofia, particularmente la de Spengler, junto con las vanguardias 
artísticas, volvió a recrudecer reflexiones y polémicas que ciertamente 
comenzaron en tiempos de colônia pero que se habían vuelto más urgentes 
desde la independencia. Es en este último contexto, en vez de en uno que 
se extendiera hasta el período colonial, en el que los varios cambios en la 
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escritura de Carpentier deben verse. (GONZÁLEZ ECHEVARRÍA, 2004, p. 
65) 

 

 A América Latina precisava, com urgência, se redescobrir para se valorizar. 

Resgatar sua história, redimensionando o papel de seus heróis, e retomar elementos 

fundacionais tornava-se fundamental para o reconhecimento e afirmação de sua 

independência, perante as potências europeias. Dentro deste contexto, Alejo 

Carpentier incluía-se, com seus romances, consciente de seu papel entre os 

principais autores representantes de uma nova americanidade. Portanto, nada mais 

adequado que utilizar a história caribenha como pano de fundo para suas tramas 

literárias. E, em Los pasos perdidos, o retorno ao passado e à essência é o que 

move a personagem central, é o que a faz se embrenhar pela densa floresta, em 

busca do elemento primitivo, simbolizado por um instrumento musical, cujos sons 

que produz retornam do passado para o tempo presente.  

 Sobre a personagem em questão, sem um nome próprio, fornecido pelo autor, 

para identificá-lo, sabe-se que é um musicólogo experiente, além de publicitário, 

contratado por um curador do Museu Organográfico, de qual localidade não 

sabemos40, para viajar até a Venezuela e, ingressando nos recantos mais remotos 

da selva daquele país, tentar encontrar e resgatar um tipo de instrumento musical 

primitivo e uma urna funerária, ambos objetos indígenas e que remetem ao período 

da Conquista: 

 

[...] E com medo percebi que em mim se confiava, firmemente, para trazer, 
entre outros idiófonos singulares, um enxerto de tambor e bastão de ritmo 
que Schaeffner e Curt Sachs igonoravam, e a famosa jarra com duas 
embocaduras de cana, usada por certos índios em suas cerimônias 
funerárias, que o padre Servando de Castillejos descrevera, em 1561, em 
seu tratado De basbarorum Novi Mundi moribus [...]. (CARPENTIER, 2008, 
p. 26) 

 

 Se, para escrever seu romance anterior, El reino de este mundo, Carpentier 

diz ter se inspirado no que observou em uma viagem que fizera ao Haiti, na 

elaboração de Los pasos perdidos pode ter se baseado também no que vivenciou 

durante o período em que morou na Venezuela. As referências são várias e 

                                                             
40

 O país de origem do protagonista nunca é mencionado, mas, segundo o próprio Alejo Carpentier, a 
cidade de onde ele sai, transladando-se para a Venezuela, é Nova York: “[...] no se menciona Nueva 
York en la novela, pero hay un indicio muy neto en el primer capítulo, cuando mi personaje se detiene 
ante la vitrina de Brentano’s y todos sabemos que Brentano’s es una de las mejores librerías de 
Nueva York [...]” (CARPENTIER apud CHAO, 1985, p, 152). 
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González Echevarría, explanando sobre a gênese desta obra, apresenta-nos uma 

sequência delas: 

 

En 1945, Carpentier se mudó de La Habana a Caracas para tomar un 
puesto similar al de su protagonista en una agencia de publicidad; como su 
protagonista, Carpentier es compositor y musicólogo. Carpentier apenas 
tuvo tiempo de asentarse en la capital venezolana cuando, en octubre de 
1945, un golpe militar derrocó al gobierno. Durante varios dias Carpentier y 
su esposa estuvieron atrapados en un hotel mientras el tiroteo se desataba 
a su alrededor, de manera muy parecida a como le sucedió al protagonista y 
a Mouche durante la Revolución en la Capital Latinoamericana. Algunas 
crônicas de Márquez Rodríguez y Müller-Bergh, basadas mayormente en 
los propios escritos de Carpentier, así como en declaraciones de este, 
indican que em 1947, cuando vivia en Venezuela, viajó a la selva y que, 
durante su viaje, concibió la idea de escribir Los pasos perdidos, de forma 
parecida a como su compositor-protagonista comienza a trabajar de nuevo 
en médio de la selva en su pieza basada sobre el Prometheus unbound de 
Shelley [...]. (GONZÁLEZ ECHEVARRÍA, 2004, pp. 219-220) 

 

 Todas estas referências e paralelos, de certa forma, contribuem para 

confirmar algumas características autobiográficas do longo relato em primeira 

pessoa, feito pelo narrador e personagem central. Mas, como em O banquete, de 

Mário de Andrade, e em El reino de este mundo, a ficção se sobrepõe à realidade. O 

próprio González Echevarría questiona o caráter autobiográfico de Los pasos contra-

argumentando com o fracasso final do protagonista, tanto na elaboração de sua obra 

musical quanto na tentativa de reencontrar a aldeia em meio à floresta, quando de 

sua segunda viagem, com os sinais indicativos do caminho perdidos sob as águas 

turvas das grandes enchentes sazonais. Como Vargas Llosa, falando sobre El reino 

de este mundo, o pesquisador nos alerta para o fato do romance tratar-se de uma 

criação literária, imaginária e, portanto, divergente do plano real em que o autor vive. 

Diz ele que “[...] si la novela fuese autobiográfica en el modo directo y casi literal en 

el que los críticos (y recientemente el mismo Carpentier) quisieran hacernos creer, 

qué sentido tendría el final? La búsqueda del protagonista termina en el fracaso” 

(GONZÁLEZ ECHEVARRÍA, 2004, p. 221). O pesquisador alude ainda a outros 

detalhes, em suas investigações sobre a elaboração de Los pasos perdidos, que 

demonstram ser incongruente o sentido autobiográfico deste romance, como 

informado por Carpentier.  

 Um desses detalhes, para o qual ele nos chama a atenção, é o inacabado El 

libro de la Gran Sabana, escrito entre os anos 1947 e 1948, na forma de um diário 

sobre a viagem, ou melhor, as duas viagens que Carpentier fez à selva 
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venezuelana, naqueles dois anos. Nesse diário, o escritor cubano descreve a 

natureza ainda selvagem, quase intocada de parte da Floresta Amazônica, com 

seus animais, plantas e tribos pouco ou nada conhecidos do homem comum, 

estrangeiro nessa terra estranha, misteriosa, que mantém semelhanças com o mítico 

e maravilhoso paraíso terrestre. Carpentier também revela ali que, durante a 

primeira viagem, observou boa parte da selva a partir dos céus, a bordo de um 

pequeno avião, de onde fez várias fotografias com uma câmera sem muitos 

recursos. Na segunda jornada, declara que fez uma parte do percurso de barco, 

vislumbrando trechos da floresta a partir do leito de alguns rios, assemelhando-se, 

neste aspecto, à personagem central de Los pasos perdidos. 

 Outra questão importante, aludida por González Echevarría, são as fontes 

literárias que auxiliaram Carpentier a redigir seu diário de viagens, posicionando-se 

também em primeira pessoa como narrador central: 

 

El libro de la Gran Sabana está lleno de alusiones a la vasta literatura sobre 
el paraíso y la utopía, desde Pedro Mártir de Anglería hasta Milton, desde la 
Bíblia hasta Alexander Von Humboldt, desde Lope de Vega hasta los 
hermanos Schomburgk y Sir Walter Raleigh. En vez de la presencia 
inmediata que persigue en sua viaje a la fuente del tiempo y la historia, 
Carpentier descubre que la ruta de vuelta al paraíso está cubierta de textos 
que constituyen una memória densa e inflexible de la cual no hay 
escapatória. Está atrapado en la paradoja de hallarse “en las entrañas de 
virginal América”, fruto de una concepción sin intermediario, sin padre; 
produto de una originalidad que reniega de la anterioridad, mientras que su 
proprio texto afirma a cada paso que es una repetición -una nueva version, 
quizá, pero una cuyo linaje puede rastrearse. Su intento de inscribir su “Yo” 
autobiográfico sobre un presente-pasado sin historia se convierte en un 
exhaustivo repaso de las infinitas variaciones del mito de orígines. 
(GONZÁLEZ ECHEVARRÍA, 2004, pp. 231-232) 

 

 Carpentier nunca concluiu os relatos do diário de viagens, abandonando o 

projeto para se dedicar à escrita de Los pasos perdidos. Ou, como entende 

González Echevarría, para transformar o projeto que havia iniciado como diário, em 

1947, na seu terceiro romance, que publicaria em 1953.  

 Diante dessas argumentações, pode-se perceber claramente que, como fizera 

ao escrever El reino de este mundo, Carpentier, mais uma vez, encontra na literatura 

boa parte das fontes para a elaboração de Los pasos perdidos, e não exatamente 

em suas memórias de situações vividas, como gostaria que seus leitores 

acreditassem. Semelhante ao que também fez no romance anterior, no qual inseriu 

um prólogo explicativo, em Los pasos perdidos, o autor pospõe uma nota, logo 
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depois da data alusiva ao término de escritura desta obra (6 de janeiro de 1953), 

onde pretendeu explicar as origens de alguns nomes de lugares e pessoas, assim 

como os de algumas regiões citadas pelo protagonista. Essas explicações, em 

minha opinião, reforçam a ilusão da veracidade desejada, por trás da narrativa, e, na 

prática, ajudam a reforçar o pacto literário entre autor e leitor, estabelecido em torno 

da fictícia verdade do romance. Portanto, se este quer ser um relato autobiográfico, 

que seja, então! Mas que se saiba, no fundo, ser aquele um simulacro, porque trata-

se de uma criação literária, embora se reconheça nele traços vivenciados, 

verdadeiramente, por seu autor.  

 Neste sentido, algumas descrições da floresta, extraídas de outros textos, 

como alerta González Echevarría, inclusive de El libro de la Gran Sabana, do próprio 

Carpentier, para comporem a selva que o musicólogo adentra e descreve, servem 

como metáfora para o que pode ser apreendido da leitura de Los pasos perdidos: 

“[...] A selva era o mundo da mentira, da armadilha e do falso semblante; ali tudo era 

disfarce, estratagema, jogo de aparências, metamorfose. [...]” (CARPENTIER, 2008, 

pp. 179-180). Ou seja, a selva que podemos ler neste romance é fruto da (re)criação 

literária do autor, assimilada conscientemente pelo leitor. É Carpentier, por meio de 

seu eu narrador, quem também afirma: “[...] Aqui tudo parecia outra coisa, criando-

se um mundo de aparências que ocultava a realidade, pondo muitas verdades em 

interdição. [...]” (CARPENTIER, 2008, pp. 179). 

 Sobre correspondências literárias entre o que Carpentier descreve em seu 

romance e o que possa, por ventura, ter antropofagizado de outros autores, ele 

mesmo deixa transparecer na voz de seu eu narrador, que pode ou não ser uma 

personagem autobiográfica. Vejamos este trecho em que descreve a natureza ao 

redor, captada por seus olhos, mas influenciada pela leitura do que outro autor já 

descrevera: 

 

[...] Embarcamos hoje, ao amanhecer, e passei longas horas olhando as 
ribeiras, sem afastar muito a vista do relato de frei Servando de Castillejos, 
que trouxe para cá suas sandálias há três séculos. A antiga prosa continua 
válida. Onde o autor assinalava uma pedra com perfil de sáurio, erguida na 
margem direita, vi a pedra com perfil de sáurio, erguida na margem direita. 
Onde o cronista se assombrava ante a presença de árvores gigantescas, vi 
árvores gigantescas, filhas daquelas, nascidas no mesmo lugar, habitadas 
pelos mesmos pássaros, fulminadas pelos mesmos raios. O rio entra, no 
espaço que meus olhos abarcam, por uma espécie de talho, de rasgo feito 
no horizonte do poente, alarga-se diante de mim até esfumar sua margem 
oposta em uma névoa enverdecida pelas árvores [...].(CARPENTIER, 2008, 
pp. 119-120) 



116 

 

 

 A prosa-poética do texto, neste trecho, deixa-nos perceber uma atmosfera 

onírica, onde o relato do cronista espanhol, o Outro europeu, confunde-se com o do 

americanista cubano. O que é passado e o que é presente? Quais expressões são 

de Servandos de Castillejos e quais as de Carpentier? Podemos pensar, aqui, 

novamente, em palimpsesto. Podemos também sugerir amálgamas literárias. E 

estas não seriam poucas, já que, explicitamente, o narrador-protagonista-Carpentier 

cita textualmente inúmeros livros e relatos de viagens, evocados imediatamente por 

suas lembranças a partir do que vê ao seu redor, como neste outro trecho: 

 

[...] O zurro de um asno me lembrou uma vista de El Toboso - com um asno 
em primeiro plano - que ilustrava uma lição de meu terceiro livro de leitura, e 
tinha uma estranha semelhança com o casarão que eu agora contemplava. 
Num lugar da Mancha, de cujo nome não quero me lembrar, não há muito 
vivia um fidalgo dos de lança a tiracolo, adarga antiga, rocim magro e galgo 
corredor... Estava orgulhoso de lembrar o que com tanto trabalho nos 
ensinara a recitar, aos vinte rapazes que éramos, o professor de nossa 
classe. [...] (CARPENTIER, 2008, pp. 87-88). 

 

 O protagonista, nesse momento do relato, está em um pequeno vilarejo, 

congelado no tempo, em um vale no interior da Venezuela, acompanhado de sua 

amante Mouche. Embora, para esta, a viagem não tenha os mesmos referenciais, os 

mesmos sentidos. Logo, ela perderá seu encanto inicial, não mais suportando o 

peso de viajar em condições tão precárias, em meio à densa floresta, sem poder lhe 

dar os confortos urbanos a que estava tão acostumada. Ao contrário dela, o narrador 

se abre às sensações, às memórias evocadas e se entrega à percepção de si 

mesmo, adentrando o misterioso paraíso perdido, tantas vezes descrito em textos os 

mais diversos. A lembrança de sua adolescência, despertada pelo zurro de um asno, 

remete-o ao Don Quijote, de Cervantes, que, antes dele - o protagonista de Los 

passos perdidos -, viveu da ficção engendrada por seu excesso de leituras do 

recente passado medieval, tornando-se ele mesmo outra ficção dentro do romance 

que conta suas aventuras. 

 Junto ao passado medieval lido e reinterpretado por Don Quijote, surgem 

outras referências àquele período histórico, a partir de outras leituras e releituras, ao 

longo dos relatos do musicólogo - o narrador? Carpentier? - e o campo onírico se 

amplia. No capítulo 10, por exemplo, Carpentier faz ressurgir, de maneira bastante 

insólita, um romance medieval. Dentro do ônibus em que se encontra, juntamente 
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com sua amante, seguindo para a Selva del Sur, viaja também uma mulher simples, 

mas forte, enigmática, cujos traços físicos revelam a junção de etnias americanas e 

europeias, característica de povos andinos, remanescentes da época da 

Colonização. Seu nome é Rosario e começa a despertar o interesse do protagonista, 

disputando com Mouche, a amante, sua atenção. A cena, no interior do ônibus, em 

plena floresta, é no mínimo curiosa: 

 

[...] Mouche tirou um livro de sua maleta. Rosario, para imitá-la, procurou um 
tomo em sua trouxa. Era um volume impresso em papel ruim, cheio de 
escórias, cuja capa em tricromia mostrava uma mulher coberta de peles de 
urso ou algo parecido, que era abraçada por um magnífico cavalheiro na 
entrada de uma gruta, sob o olhar complacente de uma cerva de pescoço 
longo: História de Genoveva de Brabante. (CARPENTIER, 2008, pp. 107) 

 

 As desventuras de Genoveva ressurgem da Idade Média europeia, ganhando 

vida na imaginação da mulher ameríndia, em plena selva, em contraste com o 

romance moderno e quase pornográfico, lido ao mesmo tempo pela amante do 

narrador, que ainda descreve as dificuldades de leitura daquela mulher e suas 

emoções extravasadas diante do que lê. Angustiado por suas visíveis reações 

emocionais, ele tenta acalmá-la, intrometendo-se em sua leitura: “São contos de 

outros tempos” (CARPENTIER, 2008, p. 109). Ao que a mulher, sobressaltada pela 

brusca interrupção, responde: “O que os livros dizem é verdade”41 (CARPENTIER, 

2008, p. 109). Em sua frase, simples e categórica, revela-se o pacto literário. Ela não 

se refere, apenas, ao livro que está lendo no momento presente da ação. Mas aos 

livros, no plural. E podemos entender, se quisermos ir mais além, tratar-se de todos 

os livros, já que, por meio de sua voz, o narrador-Carpentier, utilizando o artigo 

definido no plural los / os, pode ter desejado expressar exatamente isto, além de 

tentar justificar as muitas fontes literárias que empregou na construção de seu 

romance. Com relação ao pacto, estabelecido entre autor e leitor, apontado na frase 

dita por Rosario, o narrador ainda explica: 

 

[...] Agora Rosario fechava os olhos. “O que dizem os livros é verdade.” É 
provável que, para ela, a história de Genoveva fosse algo atual: algo que 
transcorria, ao ritmo de sua leitura, num país do presente. O passado não é 
imaginável para quem ignora o guarda-roupa, a decoração e o cenário da 
história. Assim, devia imaginar os castelos de Brabante como as ricas 
fazendas daqui, que costumavam ter paredes ameadas. Os hábitos da caça 
e da montaria se perpetuavam nestas terras, onde o veado e o caititu eram 

                                                             
41

 No original: “Lo que los libros dicen es verdad”. (CARPENTIER, 2008, p. 131) 
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entregues à perseguição das matilhas. E quanto ao traje, Rosario devia ver 
sua novela como certos pintores do primeiro Renascimento viam o 
Evangelho, vestindo os personagens da Paixão à maneira dos notáveis da 
época, atirando ao inferno, de cabeça para baixo, algum Pilatos com traje 
de magistrado florentino... (CARPENTIER, 2008, p. 109) 

 

 Se para ela, a transposição do passado para o presente se dá por falta de 

referenciais imagéticos da Idade Média, com sua mente recriando cenas e cenários 

contextualizados com tudo o que há à sua volta, que para ela é a realidade que 

reconhece como tal, para Carpentier, culto e letrado, justapor as imagens, descritas 

nos antigos relatos de viagens e crônicas, com as da selva que ele e seu 

protagonista adentram no tempo presente da narrativa, em quase nada diferente 

daquela que apreendeu nos textos de outros autores, ganha conotações bem mais 

realistas que as situações imaginadas por aquela mulher do povo, mais limitada 

culturalmente que o narrador, que a descreve, e sua amante Mouche.  

 O medievo retorna à narrativa, algumas vezes mais, ora apenas evocado, ora 

transplantado para o presente, como pode ser lido no capítulo 22, quando o 

protagonista, sua amante e Rosario assistem a uma missa, celebrada por Frei 

Pedro, em um vilarejo esquecido no tempo. Em meio aos cânticos litúrgicos, 

entoados ainda em latim, o narrador enuncia a fusão entre passado e presente: 

 

[...] Mas de súbito me deslumbra a revelação de que nenhuma diferença há 
entre esta missa e as missas que ouviram os Conquistadores do Eldorado 
em semelhantes lonjuras. O tempo retrocedeu quatro séculos. Esta é uma 
missa de Descobridores, recém-atracados a margens sem nome, que 
plantam os sinais de sua migração solar para o Oeste, ante o assombro dos 
Homens do Milho. [...] (CARPENTIER, 2008, p. 191) 

 

 E, mais à frente, prossegue em sua jornada rumo ao passado, ao período que 

antecede ao da Conquista: 

 

[...] Acaso transcorre o ano 1540. Mas não é certo. Os anos subtraem-se, 
diluem-se, esfumam-se, em vertiginoso retrocesso do tempo. Não entramos 
ainda no século XVI. Vivemos muito antes. Estamos na Idade Média. 
Porque não é o homem renascentista quem realiza o Descobrimento e a 
Conquista, mas o homem medieval. Os alistados na magna empresa não 
saem do Velho Mundo por portas de colunas tomadas do Palladio, mas 
passando sob o arco românico, cuja memória levaram consigo ao edificar 
seus primeiros templos do outro lado do Mar Oceano, sobre a sangrenta 
base de uma coluna de teocales. [...] Medievais são os jogos de diabos, 
passeios de tarascas, danças de Pares da França, romances de Carlos 
Magno, que tão fielmente perduram em tantas cidades que atravessamos 
recentemente. E agora me dou conta desta verdade assombrosa: da tarde 
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do Corpus em Santiago de los Aguinaldos, vivo na prematura Idade Média. 
[...] (CARPENTIER, 2008, p. 192) 

 

 Os povoados e vilarejos visitados pelas personagens de Los pasos perdidos, 

no interior da selva, com poucas variações, assemelham-se àqueles outros, 

medievais, que possivelmente estão descritos no romance lido por Rosario. E não 

somente por causa de sua aparência arquitetônica. O narrador alude também aos 

modos de vida, ao cotidiano de seus habitantes, que podia comparar apenas 

rememorando pinturas observadas, anteriormente, em museus e pinacotecas. A 

memória retrospectiva trazendo à tona lembranças não vividas, adquiridas por 

intermédio das variadas leituras, tanto de imagens quanto de textos diversos. Mas 

sensorialmente tangíveis. Ficção e realidade se fundindo e confundindo o leitor: “[...] 

E eis que aqui, de súbito, esse passado se faz presente. Que o apalpo e aspiro. Que 

vislumbro agora a estupefaciente possibilidade de viajar no tempo, como outros 

viajam no espaço [...]” (CARPENTIER, 2008, p. 193).  

 Para o protagonista-narrador, a viagem para o interior da selva vai se 

tornando, claramente, uma jornada rumo ao passado, como dito por seu autor: “Los 

pasos perdidos es también la novela de remontarse en el tiempo” (CARPENTIER 

apud CHAO, 1985, p. 152). Não o seu tempo, mas o de outros homens e mulheres 

que deram origens às histórias, mitos e lendas de tantas narrativas que ele só pode 

conhecer por meio de leituras. Quanto mais ele adentra a floresta, mais se distancia 

do tempo presente. Com sua narrativa aproximando-se novamente do plano onírico: 

 

[...] A missa havia terminado, e com ela o Medievo. Mas as datas 
continuavam perdendo algarismos. Em fuga desmedida, os anos se 
esvaziavam, destranscorriam, apagavam-se, preenchendo calendários, 
devolvendo luas. Perdeu o Graal seu esplendor, caíram os cravos da cruz, 
os mercadores voltaram para o templo, apagou-se a estrela do Natal, e foi o 
Ano Zero, em que retornou ao céu o Anjo da Anunciação. E voltaram a 
crescer as datas do outro lado do Ano Zero - datas de dois, de três, de cinco 
números -, até que alcançamos o tempo em que o homem, cansado de 
errar sobre a terra, inventou a agricultura ao fixar suas primeiras aldeias nas 
margens dos rios, e, necessitado de maior música, passou do bastão de 
ritmo ao tambor que era um cilindro de madeira ornamentado ao fogo, 
inventou o órgão ao soprar numa cana oca, e chorou seus mortos fazendo 
bramar uma ânfora de barro

42
. Estamos na Era Paleolítica. [...] Somos 

intrusos, forasteiros ignorantes - metecos de breve estada -, numa cidade 
que nasce na aurora da História. Se o fogo que agora as mulheres abanam 
se apagasse de repente, seríamos incapazes de acendê-lo novamente 
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 As referências feitas aqui são aos dois instrumentos que o protagonista fora encontrar, no interior 
da floresta venezuelana, por encomenda do museu, que o contratara. 
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apenas com a diligência de nossas mãos. (CARPENTIER, 2008, pp. 193-
194) 

 

 Na série de entrevistas ao jornalista Chao, o escritor cubano, contando sobre 

os temas que utilizou para a escritura de Los pasos perdidos, revela que ao entrar 

na parte mais interna da Floresta Amazônica, pelo lado da Venezuela, foi 

percebendo que a América “[...] es uno de los pocos lugares del mundo donde el 

hombre del siglo XX puede convivir con el hombre que corresponde a la era [...] del 

Paleolítico o del Neolítico en la historia humana” (CARPENTIER apud CHAO, 1985, 

p. 151). Não por acaso, uma das regiões que descreve nesta obra, a meseta 

localizada na serra de La Encaramada, descoberta somente em 1937 por um 

explorador inglês, foi utilizada como cenário de O mundo perdido, escrito pelo 

também britânico Sir Arthur Conan Doyle em 1912, ou seja, antes de ser 

oficialmente encontrada. Segundo Carpentier, o autor de The lost world intuíra 

perfeitamente aquele local, perdido no tempo, e o utilizara como palco para o 

confronto entre homens modernos e dinossauros pré-históricos. 

 Carpentier, por intermédio do narrador, também faz associações entre as 

imagens proporcionadas por sua viagem e as descrições míticas, preservadas em 

diversos textos e rituais que remontam ao período que compreende como “[...] el 

cuarto día de la creación, el día en que, si tomamos el mito bíblico, el creador 

Jehová inclinaba el rostro sobre la faz de la tierra [...]” (CARPENTIER apud CHAO, 

1985, p. 153). Assim, em uma jarra de barro, sem asas, o protagonista pode 

perceber a representação da divindade matriarcal: “[...] Isto é Deus. Mais que Deus: 

é a Mãe de Deus. É a Mãe, primordial de todas as religiões” [...] (CARPENTIER, 

2008, p. 198). Ou ainda em certo ritual de pura feitiçaria primitiva, reconhecer o 

momento em que nasceu a música: 

 

[...] Mas eu assisti, há dias, ao nascimento da música. Pude ver mais além 
do treno com que Ésquilo ressuscita o imperador dos persas; mais além da 
ode com que os filhos do Autólico detêm o sangue negro que emana das 
feridas de Ulisses; mais além do canto destinado a preservar o faraó. Uma 
das mordeduras de serpentes, em sua viagem ultratumular. O que vi 
confirma, certamente, a tese de quem disse que a música tem uma origem 
mágica. (CARPENTIER, 2008, p. 215) 

 

 A música, que, indiretamente, serve como ponto de partida para a jornada do 

protagonista, é outro elemento que ganha destaque em diversos capítulos. E, 

embora se saiba que Alejo Carpentier era filho de pai músico, que estudara música 
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na infância e adolescência, que sabia compor e que, reconhecidamente, se tornara 

musicólogo e crítico musical, percebo, em Los pasos perdidos, alguns paralelos com 

as histórias contadas por Heitor Villa-Lobos, ou atribuídas a ele. Como também se 

sabe, Carpentier se tornara amigo do maestro brasileiro em Paris, acompanhando 

de perto sua ascensão à fama internacional, contribuindo com artigos e entrevistas 

para a difusão da americanidade daquele. O escritor cubano, mais de uma vez, 

reproduziu, com suas palavras, a história inventada de que Villa-Lobos se tornara 

prisioneiro de índios antropófagos na selva amazônica. Sabia, como já demonstrei, 

que aquela fazia parte do repertório de histórias criadas pela imaginação do 

compositor brasileiro, para chamar a atenção sobre si e, consequentemente, ampliar 

sua fama. 

 Sobre o aprisionamento de Villa-Lobos, tomando o lugar de Hans Staden, 

Carpentier também contou a Ramón Chao uma anedota, que interessa aqui: 

 

Varèse
43

 insinuó: 
“Me parece que exageras un poco, Villa. Confiesa que no llegaron a atarte 
al poste de los tormentos...” 
“¿Cómo? -interrumpió furibundo el maestro brasileño-. ¿No me crees? ¡Mira 
esta fotografía!” 
Y Villa Lobos nos mostro una fotografía en la que se le veia atado a un 
poste cubierto de pinturas primitivas, rodeado de indios semidesnudos. 
Pero nadie se atrevió a preguntarle desde cuándo conocen los indios del 
Matto Grosso el uso de la Kodak

44
. (CARPENTIER apud CHAO, 1985, p. 

235) 

 

 Nos relatos originais de Hans Staden, aquele é aprisionado por selvagens 

antropófagos que viviam na região Sudeste, dentro da Mata Atlântica. Villa-Lobos, 

por sua vez, nas muitas versões em que substitui o jovem alemão, na recriação e 

apropriação das histórias daquele, altera o local de seu suposto aprisionamento. 

Carpentier, no trecho acima, indica o Mato Grosso. Vários outros autores o situam 

na geograficamente imensa Floresta Amazônica, sem especificar em que parte da 

floresta. Mas ainda que seja ficcional a história do quase sacrifício antropofágico 

sofrido por Villa-Lobos, há vários indícios que comprovam ter ele realmente visitado 

a região amazônica. Afirma-se que entre 1911 e 1912, atuando como violoncelista 

na orquestra de uma companhia de operetas comandada por um certo Luís Moreira, 
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 Segundo Alejo Carpentier, entre os artistas presentes a esta conversa, estava também o 
compositor francês Edgar Varèse (1883-1965). 
 
44

 Não há, em nenhum outro relato sobre o compositor Heitor Villa-Lobos, qualquer referência a essa 
foto em que ele se mostra atado a um poste de sacrifícios, cercado por índios. 
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chegou à cidade de Manaus, capital do Amazonas. Porém, a trupe, enfrentando 

sérios problemas financeiros, se desfez e seus integrantes foram dispensados, sem 

receber seus salários. “[...] Villa-Lobos já havia conseguido, antes da desagregação 

da companhia, organizar algumas apresentações no Teatro da Paz45, em 15 de abril 

de 1912; e em 23 de junho e 27 de setembro de 1912, no Teatro Amazonas, em 

Manaus” (NEGWER, 2009, p. 61). A partir desta informação, pode-se perceber que 

o músico permaneceu na região por, no mínimo, uns seis meses. O biógrafo Manuel 

Negwer conta ainda que, após o último compromisso em 27 de setembro, Villa-

Lobos se uniu ao clarinetista e saxofonista cearense Romeu Donizetti, com quem se 

aventurou pelo interior de alguns estados do Norte e Nordeste, tocando em bares e 

bordéis localizados em regiões ribeirinhas, onde se concentravam grupos maiores 

de pessoas. Ainda segundo ele, “Donizetti e Villa-Lobos provavelmente tenham tido 

contato, quando muito, esporádico com os índios, pois suas aldeias ficavam, na 

maioria das vezes, longe dos postos de abastecimento e das instalações de vilas de 

colonos, que tinham se tornado inimigos naturais dos índios” (NEGWER, 2009, p. 

61).  

 Outros biógrafos também relatam que os dois músicos viajaram, algumas 

vezes, em pequenas canoas por alguns rios, sofrendo até mesmo naufrágios, mas 

sobrevivendo a todos. E a maioria concorda que essas aventuras pelos “[...] 

bastidores exóticos encantadores da gigantesca e intransponivelmente 

impressionante floresta tropical do Amazonas [...]”, como registra hiperbolicamente o 

alemão Negwer (2009, p. 62) - sob a perspectiva de seu olhar como Outro europeu -

, impressionaram e deixaram marcas profundas no pensamento do jovem 

compositor Villa-Lobos. O que pode ser constatado em algumas peças que compôs 

em 191746, morando novamente no Rio de Janeiro: os poemas sinfônicos (com 

coreografias para balé) Amazonas e Uirapuru. Para a elaboração do primeiro, o 

compositor se baseou em um argumento escrito e deixado por seu pai, Raul Villa-

Lobos, inspirado em contos indígenas. Para o segundo, o próprio Heitor Villa-Lobos 
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 Theatro Nossa Senhora da Paz, mais conhecido como Theatro da Paz, inaugurado em 1880 e 
localizado na capital do Pará, Belém, sendo seu maior e principal teatro, dedicado à música 
instrumental erudita e à ópera. 
 
46

 As datas referidas aos anos de criação das peças de Villa-Lobos, que utilizo aqui, são as que 
constam no volume Villa-Lobos, sua obra, publicado pelo Museu Villa-Lobos em 1971, no Rio de 
Janeiro. Há muita controvérsia nessa datação, pois se sabe que o compositor carioca modificou 
muitas dessas datas, ao longo de sua vida, de acordo com o interesse que tinha em localizá-las no 
tempo, para atender tal ou qual pesquisa estilística. 
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escreveu o argumento, baseando-se em lendas indígenas sobre o pequeno pássaro 

de canto misterioso, encontrado na região Amazônica, chamado Uirapuru, cujo 

significado aproximado é deus do amor. 

 Lendas indígenas, a selva amazônica, aventuras por rios perigosos, histórias 

de vida, motivos para a criação artística e muita ficção me permitem pensar, a partir 

de Heitor Villa-Lobos, em outros paralelismos e influências sofridas por Alejo 

Carpentier na criação de Los pasos perdidos.  

 Deixemos de lado, por um momento, a intenção autobiográfica, desejada pelo 

autor do romance. Seu protagonista é um musicólogo e também compositor, que se 

embrenha pela floresta com o propósito inicial de encontrar, na atualidade, alguns 

instrumentos musicais descritos nas crônicas de viagens do período da Conquista. À 

medida que avança para o interior da floresta, vai constatando que o tempo 

cronológico em perspectiva começa a perder sentido e, de forma simples, passa a 

retroceder e não somente em anos, mas em eras, voltando ao tempo da criação dos 

mitos primordiais. Sua viagem, em verdade, é uma jornada existencial ao encontro 

de si mesmo, de sua essência. Mas, em um determinado momento, ele sente 

necessidade de registrar sua percepção, suas emoções, seu reconhecimento deste 

outro mundo, antes perdido, agora encontrado, real e maravilhoso. E como quer 

registrar tudo isto? Por meio de uma composição musical, uma cantata, que une 

vozes solistas, coro e orquestra. Porém, ao invés de tentar o novo, o inédito, talvez 

porque agora esteja imerso no tempo pretérito, acaba por encontrar nas viagens e 

aventuras do grego Ulisses, o mote para sua criação. Às suas mãos, em meio à 

quase impenetrável floresta, chega um exemplar, vertido para o espanhol, da 

Odisseia, que antes era constantemente lida por outro grego, Yanes, também 

mergulhado na floresta, em busca de minas de ouro ou do mítico Eldorado, que 

tornara-se seu amigo. Homero, o autor da epopeia de Odisseu ou Ulisses, agora, é 

quem lhe fornece, involuntariamente, o argumento para sua composição musical. 

Mas a jornada de Ulisses, tentando retornar à casa, a Ítaca, sua pátria, e ao amor 

que deixara para trás, parece querer dizer algo mais. Por questões práticas, sendo 

uma delas a falta de papel onde anotar os pentagramas e todos os símbolos que 

serão lidos por cantores e músicos, o protagonista de Los pasos perdidos retorna ao 

mundo convencional, decidido a não se demorar muito ali. Mas o tempo presente da 

cidade, do mundo do qual se distanciara, anseia por ele e lhe quer de volta. Sua 

mulher, a esposa oficial, não a amante, quer explicações de sua longa ausência. E a 
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imprensa, sempre faminta por novidades, quer pagar-lhe por fantásticas histórias. 

Verdades não interessam. E a ficção é comercializada como uma grande verdade, 

para atrair os leitores. 

 Neste resumo que acabo de fazer, podemos encontrar alguns pontos de 

contato com as histórias de Villa-Lobos, que Carpentier conhecia muito bem. Uma 

dessas aproximações está na apropriação de outra história anterior e no uso desta 

como sendo sua, mas ao mesmo tempo transformando-a, tornando-a exótica, mais 

interessante e atrativa aos olhos dos leitores. Villa-Lobos se apropria, 

antropofagizando, da história de Hans Staden, para incrementar sua própria 

aventura na selva, e toma o papel daquele, alterando tempo e lugar, narrando então 

os seus anseios em meio aos índios selvagens, comedores de gentes, que na 

verdade nunca conheceu. E, devido ao apelo exótico desta nova versão, conquista 

maior atenção do público francês que, querendo conhecer o sobrevivente do 

sacrifício antropofágico, surpreende-se também com sua música de caráter 

selvagem, repleta de elementos sonoros primitivos, e a admira por isto mesmo. Por 

sua vez, o narrador-protagonista do romance de Carpentier passa por situação 

semelhante: tido como desaparecido há muito tempo, é procurado na floresta. 

Encontrado pelos que vieram em sua busca, descobre que toda uma outra história já 

se divulgara no mundo exterior ao da selva: 

 

[...] meu espanto aumenta ao saber que, há mais de uma semana, vários 
aviões estão me procurando. Alguém - não sabem me dizer quem - disse lá 
que estou perdido na selva, talvez prisioneiro de índios sanguinários. Criou-
se um romance em torno de minha pessoa, que inclui a insidiosa hipótese 
de que eu tenha sido torturado. Repete-se comigo o caso de Fawcett

47
, e 

meus relatos, publicados na imprensa, estão reatualizando a história de 
Livingstone. Um grande jornal está oferecendo um prêmio generoso a quem 
me resgatar. [...] (CARPENTIER, 2008, pp. 250-251) 

 

 O protagonista informa que a história inventada sobre ele, pela imprensa, 

remete à de Fawcett, sem detalhar o porquê. Se o leitor não tiver conhecimento de 

quem foi e sobre o que ocorreu com aquele, poderá apenas imaginar que Fawcett 

fora dado por desaparecido, assim como o narrador. Mas se buscarmos informações 

sobre a personagem citada, descobriremos que se trata de um coronel inglês, Percy 

Harrison Fawcett (1867-19??), amigo do escritor Arthur Conan Doyle, que se 
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 O Coronel Percy Harrison Fawcett foi um famoso arqueólogo e explorador britânico que 
desapareceu, em 1925, ao organizar uma expedição para procurar por uma civilização perdida na 
Serra do Roncador, em Barra do Garças, no estado do Mato Grosso, Brasil. 
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aventurou pelas florestas brasileiras, na região amazônica, em busca de uma mítica 

cidade perdida. O oficial britânico foi dado como desaparecido em 1925, tendo sido 

visto, pela última vez, entrando na selva no estado do Mato Grosso, e nunca mais foi 

encontrado. Seu desaparecimento e consequentes buscas deram origem a alguns 

livros, entre os quais A verdadeira história de Indiana Jones, de Hermes Leal 

(Geração Editorial, 1996), e Z – a cidade perdida, de David Grann (Cia. das Letras, 

2009). Entretanto, o relato mais investigativo e aprofundado sobre o aventureiro 

explorador foi realizado pelo também romancista Antonio Callado (1917-1997), que 

se embrenhou pela floresta, em busca de informações concretas sobre o que teria 

acontecido a Fawcett, em 1952, um ano antes de Carpentier por o ponto final em 

Los pasos perdidos. Coincidentemente, o relato de Callado, com o título Esqueleto 

na Lagoa Verde - Um ensaio sobre a vida e o sumiço do Coronel Fawcett, teve sua 

primeira publicação em 195348, no Rio de Janeiro, mesmo ano do lançamento do 

romance de Carpentier. 

 Quanto ao missionário escocês David Livingstone (1813-1873), com sua 

história sendo reatualizada pela do protagonista, aquele viajou por vários países ao 

continente africano, no intuito de evangelizar tribos, para ele, pagãs, tornando-se, 

por acaso, o descobridor das cataratas Vitória (Victoria Falls), em 1855. Anos mais 

tarde, desaparece  em uma de suas missões religiosas e assim permanece entre os 

anos 1866 e 1873, quando foi reencontrado ainda com vida, porém muito doente e 

desnutrido, vindo a falecer alguns meses depois. 

 Embora tanto a história ficcionalizada do musicólogo de Los pasos perdidos, 

que é ficção dentro da ficção, quanto a de Villa-Lobos tenham servido a propósitos 

comerciais de alguma maneira, a do protagonista aparenta ter ao menos uma 

finalidade, digamos, mais nobre, que é a preservação do paraíso perdido que a 

personagem encontrara no coração da selva. Ainda assim, não deixa de ser uma 

invenção, uma mentira, como ele mesmo revela: 

 

[...] O que venderei, pois, é uma patranha que fui repassando durante a 
viagem: prisioneiro de uma tribo mais desconfiada que cruel, consegui fugir, 
atravessando, sozinho, centenas de quilômetros de selva; por fim, perdido e 
faminto, cheguei à “missão” onde me encontraram. Tenho em minha mala 
uma novela famosa, de um escritor sul-americano, em que são citados com 
exatidão os nomes de animais, de árvores, em referindo-se a lendas 
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 Este livro foi reeditado em 2010, pela Cia das Letras, tendo como acréscimo, abaixo do subtítulo, a 
seguinte frase: “O relato jornalístico que se tornou um clássico da literatura brasileira”. 
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indígenas, acontecimentos antigos, e todo o necessário para dar um 
aspecto de veracidade a meu relato. [...] (CARPENTIER, 2008, pp. 260-261) 

 

 A que romance está se referindo o protagonista, ou Carpentier? Ao relato do 

sulamericano Antonio Callado sobre sua busca por Fawcett, no Mato Grosso? Não, 

aquele não havia sido publicado enquanto Carpentier escrevia Los pasos perdidos. 

Porém, podemos conjecturar que o escritor cubano esteja, aqui, utilizando um 

recurso empregado por Miguel de Cervantes em seu Don Quijote de La Mancha, 

citado no romance, vários capítulos antes. Sabe-se que o cavaleiro da triste figura, 

na segunda parte do romance cervantino, descobre que ele tornara-se personagem 

literária, e que encanta vários leitores, com os quais discute sobre suas façanhas, 

discordando da forma como o autor dessa outra versão, então impressa, o 

descreveu. Entretanto, como todos sabem, Dom Quixote é uma personagem criada 

por Cervantes. Mas, descobre-se personagem de outra história que, para nós, seus 

leitores, foi também escrita por seu criador. Assim, a novela que o protagonista leva 

em sua mala, no caminho de volta à civilização, e que servirá como base para a 

ficcionalização de sua verdadeira história, pode muito bem ser, para Carpentier, Los 

pasos perdidos, que está escrevendo e que ainda não foi concluída, na altura da 

trama que está narrando. Assim como acontece também em Don Quijote. 

 Alejo Carpentier, Miguel de Cervantes, Antonio Callado, Percy Fawcett, Arthur 

Conan Doyle, David Livingstone, Hans Staden e Heitor Villa-Lobos, todos juntos em 

um grande caldeirão literário. No interior deste caldeirão imaginário, fervilha uma 

multiplicidade de histórias. Uma hora, algumas delas, por causa da efervescência, 

chegam à tona, empurrando para baixo outras, que logo retornam à superfície e 

substituem as primeiras. Histórias se misturam, personagens se confundem, 

resultando em um prato muito apreciado conhecido genericamente como ficção. A 

ficção literária que torna tudo, ou quase tudo, possível. 

 O protagonista narrador de Los pasos perdidos, pouco antes de ser 

encontrado, está em plena criação de uma cantata, baseada na Odisseia de 

Homero. Algumas explicações são dadas sobre o porquê da escolha de um tema de 

origem grega e o futuro - e necessário - retorno da personagem central à vida 

anterior, como faz Ulisses, é uma delas. Porém, permito-me aventar outra hipótese. 

A de que essa escolha por parte de Carpentier também possa estar ligada à criação 

musical de Heitor Villa-Lobos. Este, ao encerrar sua suposta aventura, junto ao 
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companheiro Donizetti, pela Floresta Amazônica, também volta à civilização. 

Retorna à segurança do lar, ao Rio de Janeiro, e casa-se com aquela que seria sua 

primeira esposa, Lucília. Inspirado pelas vivências na selva, e por histórias e lendas 

que lera e ouvira, escreve os dois balés/poemas sinfônicos já citados: Uirapuru e 

Amazonas, ambos em 1917. Mas são do ano anterior, duas outras composições no 

mesmo estilo sinfônico, Myremis e Naufrágio de Kleônicos, com títulos claramente 

helenizados. O primeiro teve como base para o argumento escrito por Raul Villa-

Lobos, pai do compositor, a mitologia grega. O segundo, com argumento elaborado 

pelo escritor L. Teixeira Leite Filho49, também. As partituras de Myremis, no ano 

seguinte, seriam reutilizadas pelo compositor, que as transformou nas do balé 

Amazonas. Portanto, estas duas criações musicais de Villa-Lobos, inspiradas em 

assuntos alusivos à Grécia antiga, poderiam perfeitamente ser a centelha que 

acendeu a imaginação de Carpentier, quando decidiu que o protagonista de Los 

pasos perdidos escreveria sua cantata, baseada em um dos episódios da Odisseia.  

 O que instigou o compositor brasileiro a criar essas obras, depois de ter 

vivenciado a fascinante floresta tropical, mesmo que em sua periferia menos densa, 

nunca saberemos. Ele, com quase toda a certeza, como tantas vezes o fez, poderia 

inventar qualquer resposta e até mesmo crer nela. Aliás, como afirma o narrador de 

Los pasos perdidos, “Os mundos novos têm de ser vividos, mais do que explicados” 

(CARPENTIER, 2008, p. 296).  

 Na última página dos relatos que compõem Los pasos perdidos, antes da 

Nota (explicatória e concludente), Carpentier coloca a data em que, em tese, o 

narrador ou ele mesmo terminou de escrevê-los: 6 de janeiro de 1953. E o local: 

Caracas. A capital da Venezuela, onde parte da trama se passa. No dia 25 de 

janeiro do mesmo ano, escreve uma pequena crônica sobre o compositor brasileiro 

que, a convite seu, estava também em Caracas, naquele mesmo período, para reger 

alguns concertos à frente de orquestras sinfônicas locais. O primeiro parágrafo 

dessa crônica revela que a amizade e as conversas entabuladas entre os dois 

permaneciam constantes e instigantes: 
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 O argumento de Naufrágio de Kleônicos, assinado por L. Teixeira Leite Filho, está publicado no 
volume Villa-Lobos, sua obra. Rio de Janeiro: Museu Villa-Lobos, 1971, pp. 224-225. L. Teixeira Leite 
Filho também publicou, em 1944, pela José Olympio Editora, o romance histórico O milagre de 
Cybelle, no qual narra as disputas entre Roma e Cartago pelo mar Mediterrâneo, no século III antes 
de Cristo. 
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Falávamos do Amazonas e de sua imensidão, de Os Sertões, dos 
penhascos trágicos de Pedra Bonita, tingidos pelo sangue de sacrifícios 
humanos; falávamos dos Palmares, onde os negros fugidos fundaram um 
“reinado” que durou perto de um século; falávamos de um deserto onde os 
pássaros-campana, escondidos sob a carapaça de tartarugas, soavam 
como um carrilhão gigantesco; falávamos de Florent Schmitt e de sua 
inesgotável juventude, de Honegger que está muito doente, de Milhaud, que 
dirige com muito brio; falávamos dos missioneiros do Rio Negro e das 
antífonas dos pescadores do Rio São Francisco, que invertem, de certa 
forma, o mito das sereias, quando cantam para atrair os peixes para suas 
massas... Falávamos de tudo o que interessa a esse inesgotável Heitor 
Villa-Lobos que, depois de dois ensaios durante o dia, em seguida a dirigir 
um concerto, consegue pôr-se a monologar durante três horas, antes de 
voltar a seu hotel e adiantar a cantata que está escrevendo para o quarto 
centenário da fundação de São Paulo... (CARPENTIER, 1991, p. 51) 

 

 O parágrafo acima também revela o manancial de argumentos que Heitor 

Villa-Lobos podia fornecer a qualquer escritor sagaz, que dele se aproximasse ou 

conquistasse sua amizade e confiança. Alejo Carpentier se enquadrava nestas 

condições e, além de ouvir o que aquele grande contador de histórias falava horas a 

fio, sabia, como ninguém, transcrever aquelas histórias, acrescentando um novo 

elemento aqui e acolá, criando tecituras literárias únicas, mas sempre 

representativas de sua amada América Latina. 

 Antes de finalizar este capítulo, acrescento ainda mais um paralelo, possível 

de ser estabelecido, entre a composição Floresta do Amazonas, criada por Villa-

Lobos, e Los pasos perdidos, de Carpentier. Em sua produção musical, o compositor 

brasileiro escreveu duas trilhas-sonoras para o cinema. A primeira em 1937, 

composta para o filme Descobrimento do Brasil, dirigido por Humberto Mauro, foi 

uma encomenda do Instituto do Cacau da Bahia e é formada por quatro suítes, em 

que se mesclam partes orquestrais, alguns solos instrumentais e música coral. A 

gravação integral das quatro suítes, feita posteriormente com a Orquestra de 

Radiodifusão Francesa, recebeu o Grand Prix du Disque, na França.  

 A segunda, a que mais nos interessa aqui, foi o resultado de outra 

encomenda, dessa vez por parte dos estúdios norte-americanos Metro-Goldwyn-

Mayer, ou simplesmente MGM, em 1958, para o filme Green mansions, dirigido por 

Mel Ferrer, com Audrey Hepburn e Anthony Perkins nos papeis principais. Mas 

problemas entre o compositor e o estúdio possibilitaram-no gravar toda aquela obra, 

em estúdio, com novo título e em português - Floresta do Amazonas. Segundo o 

musicólogo inglês Matías Tarnopolsky, no artigo que escreveu para o encarte do 

CD, contendo a remasterização dessa gravação original, feita em 1959, sob a 
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regência de Villa-Lobos, em Nova York, esta trilha-sonora “[...] lida com questões 

caras ao seu coração: Brasil e natureza50” (TARNOPOLSKY in FLORESTA, 1996, p. 

3). Porém, esta frase dita pelo musicólogo, se referida à trilha-sonora do filme Green 

mansions contém, pelo menos, uma inverdade. E de fácil constatação. O roteiro do 

filme em questão foi baseado no romance de mesmo nome, publicado em 1904, 

com o subtítulo A romance of the tropical rain forest, escrito pelo naturalista e 

ornitólogo argentino, naturalizado inglês, William Henry Hudson (1841-1922), e seu 

enredo se desenvolve em parte da Floresta Amazônica, mais objetivamente a que 

se situa na Venezuela! O próprio Tarnopolsky é quem apresenta esta informação no 

citado artigo: 

 

Green mansions é localizado nas florestas da Venezuela. O filme conta a 
história de um jovem que deseja se juntar a uma comunidade indígena. Ele 
é atraído para dentro da floresta por um fascinante chamado de um 
pássaro, mas descobre não ser o canto de um pássaro e, sim, uma 
misteriosa e encantadora moça que vive em harmonia com a floresta e que 
jamais faria mal a qualquer criatura viva

51
. (TARNOPOLSKY in FLORESTA, 

1996, p. 3) 

 

 O que nos leva de volta à selva venezuelana, a mesma de Carpentier e 

Conan Doyle, mas em escritura anterior a destes dois. O enredo de Green 

mansions, de Hudson, tem algumas semelhanças com o utilizado por Carpentier e, 

por ser pregresso, pode ter sido também conhecido por este, talvez em alguma 

leitura localizada na juventude. A memória humana é um grande repositório de 

informações, nem sempre bem catalogadas ou arquivadas corretamente. Às vezes, 

nos lembramos de algo que apenas passamos os olhos e, outras, esquecemos 

completamente certas situações vividas com intensidade. A criação literária, de cada 

autor, se nutre bastante com o resgate dessas memórias, perdidas entre milhares de 

milhões de sinapses, produzindo algo que lhe parece inédito, mas que nem sempre 

o é. Não estou afirmando que este seja o caso de Los pasos perdidos. Entretanto, 

há tantas referências literárias em pauta, muitas até bem explícitas, que nos 

possibilita variadas reflexões e o levantamento de várias hipóteses. Hipóteses que 
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 Tradução minha. No original, em inglês, consta: “[...] deal with subjects close to his heart: Brazil and 
nature”. 
 
51

 Tradução minha. No original, em inglês, consta: “Green mansions is set in the jungles of Venezuela. 
It tells the story of a young man who wants to join an Indian community. He is drawn deep into the 
jungle by a mesmerising birdcall, only to find that it is not a bird singing but a mysterious and 
hypnotically beautiful girl who lives in harmony with the jungle and will not harm any living creature”. 
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surgem deste caldeirão de muitas histórias e de significados, de múltiplas leituras 

também, algumas reveladas e outras veladas. 

 Quase no fim de seus relatos, o protagonista-narrador de Los pasos perdidos, 

retornando para o coração da floresta venezuelana, decidido a ali passar o resto de 

seus dias, literalmente desaparecendo do mundo externo, afirma: 

 

[...] Viajei através das idades; passei através dos corpos e dos tempos dos 
corpos, sem ter consciência de que havia deparado com a recôndita 
estreiteza da mais ampla porta. Mas a convivência com o portento, a 
fundação das cidades, a liberdade encontrada entre os Inventores de 
Ofícios do solo de Henoch foram realidades cuja grandeza não era feita, 
talvez, para minha exígua pessoa de contrapontista, sempre disposta a 
aproveitar um descanso para procurar sua vitória sobre a morte numa 
ordenação de neumas. [...] (CARPENTIER, 2008, p. 297) 

 

 Uma vitória sobre a morte é o que a ficção literária, ao fim e ao cabo, 

proporciona a todas as personagens que narram ou têm suas histórias narradas. 

Elas estarão sempre vivas, enquanto leitores se dedicarem a ler suas narrativas, 

suas aventuras e desventuras. 

 Por fim, nos resta uma única grande certeza. A de que Los pasos perdidos, 

de Alejo Carpentier, é uma ficção literária no formato de romance. 
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Capítulo IV - (In)Conclusão 

 

 Em maio de 2017, estive em Paris, a cidade em que se conheceram Heitor-

Villa-Lobos e Alejo Carpentier. Onde também o brasileiro Villa-Lobos, com a 

contribuição do artigo intitulado Música canibal, a aventura de um compositor, 

assinado pela poetisa francesa Lucie Delarue-Mardrus, tomava, publicamente, o 

lugar do alemão Hans Staden, tornando-se então o herói literário que se salvara de 

quase ter sido devorado pelos índios antropófagos, na selvagem floresta tropical 

encontrada no Brasil. Com localização indefenida no citado artigo, a floresta tropical 

podia ser identificada, por quem não tivesse qualquer ideia de onde ficava aquela 

selva, com o vasto e real maravilhoso país onde o compositor nascera. Não 

importava a verdadeira localização geográfica de onde aconteceria o suposto ritual 

antropofágico. O artigo, publicado no jornal L’Intransigeant, também não informava 

que se tratava de uma apropriação das narrativas das aventuras vividas por Staden. 

Mas era um prato feito, e certeiro, para agradar o paladar de franceses e europeus 

ávidos, na época, por tudo o que tivesse sabor exótico.  

 Essa foi minha terceira visita à cidade-luz. E, dessa vez, alojado no Quartier 

Latin no qual Villa-Lobos vivera, estava decidido a fotografar a entrada do edifício 

onde o compositor habitara o apartamento que Arnaldo Guinle52 lhe emprestara, em 

duas ocasiões distintas. A primeira, por pouco mais de um ano, entre julho de 1923 

e setembro de 1924, quando retornou para o Rio de Janeiro, como registrado por 

vários de seus biógrafos. A segunda, entre o final de 1926 e maio de 1930, período 

em que apresentou suas exóticas composições, pela primeira vez, aos parisienses.  

 Na entrada do prédio, há uma placa informando que ali residira Villa-Lobos. 

Carpentier, no ensaio publicado em julho de 1928, fala desse apartamento 

localizado na Praça Saint-Michel. Atualmente, pela Internet, qualquer curioso pode 

facilmente verificar o endereço correto: Place Saint-Michel 13, Paris. Porém, o 

número anterior do prédio era o 11, como ainda consta na parte superior da porta de 

entrada. E, na lateral direita da mesma porta, está a nova numeração, que é o 13. 

As biografias do compositor, que citam esse endereço, registram-no sempre como 

sendo número 11. Preciosismo? Não sei. Talvez, para manter a autenticidade da 

informação, já que na época era esse o único número que constava no local. Abaixo 
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 Arnaldo Guinle, nascido no Rio de Janeiro em 1884 e falecido na mesma cidade em 1963. Foi 
dirigente do Fluminense Football Club, entre 1916 e 1930. 
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do atual, está a referida placa, com a seguinte frase, gravada em letras douradas: 

“Le compositeur Heitor Villa-Lobos a vecu dans cette Maison de 1923 a 1930”. Se 

traduzirmos literalmente, temos: “O compositor Heitor Villa-Lobos viveu nesta casa 

de 1923 a 1930”. Ou seja, a placa informa que ele habitou aquele endereço por sete 

anos consecutivos, ignorando os quase dois anos em que esteve de volta ao Brasil, 

por falta de condições financeiras para se manter em Paris. Não importa aqui quem 

foi o responsável pela colocação de tal placa e pelo texto, com sua inexatidão 

temporal. Entretanto, a mesma deve ter sido colocada depois da morte do 

compositor, que se deu em 1959, como uma homenagem póstuma e, indiretamente, 

como um chamariz para atrair atenção para o prédio. Há outra placa dedicada a 

Villa-Lobos em Paris, à frente do Hotel Bedford, na Rue de L’Arcade 17, onde 

também morou (e faleceu) o imperador Pedro II, que escolhera a França como país 

de exílio, logo após a Proclamação da República, no Brasil.  

 Mas a que interessa aqui é a placa localizada na Praça Saint-Michel. Fiquei 

pensando se o período de tempo apresentado nela não seria mais uma ficção, entre 

as tantas, na construção dessa personagem simbólica, que se tornou o compositor 

Villa-Lobos descrito nas biografias, artigos, críticas e crônicas citados anteriormente. 

Pois, para mim, o Heitor Villa-Lobos que podemos conhecer hoje é o que 

apreendemos a partir dos textos, em suas variadas formas, ou seja, da literatura 

produzida a seu respeito, por escritores que o conheceram pessoalmente e por 

outros que, não tendo a oportunidade dessa convivência pessoal, se alimentaram 

dos textos dos que tiveram o privilégio, ou o desprazer, de tê-lo por perto, como 

amigo pessoal ou não. E esses não foram poucos.  

 O antropólogo Paulo Guérios, em seu livro Heitor Villa-Lobos - o caminho 

sinuoso da predestinação (2003), indica que para se conhecer o compositor em 

pauta é necessário, primeiro, entender o imaginário constituído a seu respeito por 

pessoas de diversas origens, quase sempre a partir de uma fonte principal, que foi a 

biografia oficial escrita pelo musicólogo Vasco Mariz na década de 1940 (GUÉRIOS, 

2003, p. 13). No entanto, antes dessa biografia ter sido elaborada, tendo como base 

as entrevistas concedidas por Villa-Lobos a Mariz, vários outros escreveram sobre 

ele, como já vimos aqui. Alejo Carpentier, Lucie Delarue-Mardrus, Manuel Bandeira, 

Mário de Andrade, Mário Pedrosa, Sérgio Milliet e Suzanne Demarquez são alguns 

dos escritores que, de fato, conviveram com o autor do poema sinfônico Amazonas. 

E o que escreveram sobre ele, em grande parte, foi fruto de entrevistas e de 
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conversas diretas, frente a frente, sem intermediários. Porém, Villa-Lobos, em suas 

narrativas orais, recriava histórias, elaborava outras e modificava datas e eventos, 

de acordo com o que sua necessidade momentânea exigia. Segundo alguns 

estudiosos, também não se podia confiar no que o compositor falava sobre seu 

passado. Guérios nos diz que “Villa-Lobos deu diversos depoimentos ao longo da 

vida e a cada momento olhava de forma distinta para seu passado” (2003, p. 13). 

Mas o antropólogo não culpa o compositor por isso. Baseando-se em Maurice 

Halbwachs53, comenta que o problema advém da memória, das lembranças, que 

são “uma reconstrução do passado, operada de acordo com os interesses e as 

preocupações da pessoa no presente” (2003, p. 13). E, por isso mesmo, atesta que 

não se pode tomar os relatos de Villa-Lobos, sobre sua própria vida, como fonte 

privilegiada.  

 Como o musicólogo Mariz, vários dos escritores, aqui citados, aceitaram os 

relatos de Villa-Lobos como fontes confiáveis e reproduziram muitas de suas 

inverdades, difundindo-as, perpetuando-as para a posteridade. A essas inverdades, 

criadas ou não por falhas da memória de quem as narrou e, posteriormente, de 

quem as transcreveu, prefiro chamá-las de ficções. Assim, posso pensar naquela 

primeira biografia, escrita pelo diplomata e musicólogo, em 1947 e só publicada dois 

anos mais tarde, como uma obra de ficção, já que baseada nos relatos pessoais de 

Villa-Lobos, ditados segundo o que sua memória recriava ou segundo o que lhe 

convinha ver publicado naquela ocasião. O próprio Vasco Mariz, na 11ª edição de 

sua referida biografia, publicada então em 1989, em homenagem ao 30º aniversário 

de morte do compositor, explica que ficara insatisfeito com o resultado final da 

versão original de 1949, considerada por muitos como fonte primária confiável: 

“Embora tenha sido meu quarto livro a ser publicado, considero aquela 1ª edição 

uma obra bastante imatura, com adjetivação enfática, se bem que com 

documentação valiosa e então inédita” (MARIZ, 1989, p. 7). Na Introdução composta 

para essa edição comemorativa, cita ainda as várias alterações que foi realizando, 

nas diversas edições seguintes, enxugando adjetivos, reescrevendo parágrafos e 

capítulos, embasando-se mais em pesquisas posteriores que nos relatos feitos pelo 

biografado, utilizados na primeira versão. As alterações no texto são profundas e 
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 A fonte citada por Paulo Guérios, em seu livro, é: HALBWACHS, M. La mémoire collective. Paris: 
PUF, 1968. 
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corroboram o caráter ficcional que observo naquela primeira biografia. Por exemplo, 

sobre as supostas viagens realizadas por Villa-Lobos, relatadas no 3º capítulo 

original como verdadeiras, Mariz, no texto revisado, escreve novos parágrafos e, em 

um deles, explicita as incoerências, ou erros de memória do sujeito de sua biografia, 

assumindo que o que escrevera antes não poderia mais ser levado tão a sério: 

 

A cronologia das viagens de Villa-Lobos no interior do Brasil não é definitiva, 
mas creio que nos aproximamos da realidade. As informações que me 
foram dadas por ele em 1946 são, por vezes, conflitivas. O Villa tinha 
grande imaginação, inventava fatos e acabava, com o tempo, acreditando 
neles... Biógrafos e jornalistas vêm especulando livremente e há quem 
tenha afirmado que o jovem Heitor fez parte da expedição de Luís Cruls à 
Amazônia, em 1905. Entretanto, seu nome não figura na lista de seus 
integrantes. [...] Não há dúvidas que o compositor visitou Belém e Manaus, 
além de capitais do Nordeste, mas o mais provável, no meu entender, é que 
suas excursões se tenham limitado aos arredores próximos àquelas 
cidades, onde ele participava, como violoncelista, dos espetáculos de uma 
companhia de operetas. A dificuldade de locomoção no interior do país, 
naquela época, era tão grande que não parece crível que Villa-Lobos tenha 
realizado tudo aquilo que costumava relatar, com uma fantasia 
extraordinária. (MARIZ, 1989, p. 40) 

 

 Vasco Mariz, com o amadurecimento crítico adquirido ao longo dos anos, 

pretendeu, em 1989, corrigir o erro de ter acreditado em tudo o que o biografado lhe 

dissera em 1946. Como sabemos, Mário de Andrade já havia anunciado, quase 

duas décadas antes de Mariz publicar os relatos de vida de Villa-Lobos, o perigo da 

grande imaginação do compositor, ao contar suas histórias. Carpentier, menos 

crítico nesse assunto, também falaria, gracejando, sobre a grande imaginação de 

seu amigo maestro.  

 Heitor Villa-Lobos era, além de músico e compositor, um grande contador de 

histórias, inventando aventuras que jamais vivera, romanceando outras, construindo 

ficções para serem colocadas na forma escrita, por intermédio desses escritores 

com os quais mantinha relacionamentos amistosos, enquanto estes lhe conviam. E 

suas narrativas eram escritas e reescritas. Algumas, de várias formas diferentes, 

como aconteceu com a do salvamento, na hora H, do ritual antropofágico dos 

silvículas brasileiros. Tema este que se correlaciona com o Movimento 

Antropofágico, criado no Brasil por Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral e Raul 

Bopp. Oswald de Andrade escreveu e publicou seu Manifesto Antropófago em maio 

de 1928, no primeiro número da Revista de Antropofagia, dirigida por Antonio de 

Alcântara Machado e gerenciada por Raul Bopp.  
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 Na página 2 dessa mesma revista, era anunciado que Macunaíma, de Mário 

de Andrade, também um de seus articulistas, estava já no prelo. A futura obra-prima 

de Mário de Andrade, elaborada a partir de muitas e confessas apropriações textuais 

que serviram como tecitura para as tramas do herói sem nenhum caráter, é, antes 

de tudo e sem desmerecer seu inegável valor criativo, o resultado de um processo 

de antropofagia cultural54. A devoração de muitas histórias, contadas por outros 

autores, sendo reordenadas, reelaboradas, amalgamadas para dar corpo ao 

multifacetado representante do Brasil, que se desconhece. Macunaíma, a 

personagem título, em sua busca inconsciente de auto-conhecimento para o seu 

estado de ser brasileiro, atravessa fronteiras, que são delimitações arbitrárias, e 

adentra parte da América Hispânica. No terceiro capítulo do livro, dedicado a Ci, 

mãe do mato, o narrador comenta:  

 

E os três manos seguiram a companheira nova. Atravessaram a cidade das 
Flores evitaram o rio das Amarguras passando por debaixo do salto da 
Felicidade, tomaram a estrada dos Prazeres e chegaram no capão de Meu 
Bem que fica nos cerros da Venezuela. Foi de lá que Macunaíma imperou 
sobre os matos misteriosos, enquanto Ci comandava nos assaltos as 
mulheres empunhando txaras de três pontas. (ANDRADE, 1980, p. 20) 

 

 A mesma Venezuela que se une ao Brasil pela selva amazônica, com seu 

emaranhado de culturas primitivas que não reconhece fronteiras, e que desperta o 

interesse de Carpentier (Los pasos perdidos), de Villa-Lobos (Floresta do 

Amazonas), de Conan Doyle (The lost world), todos em busca do paraíso perdido, 

do Eldorado mítico.  

 Mário de Andrade, diferentemente de Carpentier, de Tarsila do Amaral, de 

Oswald de Andrade e de Villa-Lobos, nunca esteve na Europa e, em seu empenho 

messiânico em prol da brasilidade, criticava abertamente a impregnação do Outro 

                                                             
54

 A professora e cientista social Gilda de Mello e Souza, em seu ensaio (publicado como livro) O Tupi 
e o alaúde, faz uma análise formal sobre Macunaíma, de Mário de Andrade, demonstrando as 
apropriações, feitas pelo autor, para a construção de seu romance, em forma de rapsódia, pois segue 
de perto esse estilo de composição musical. Segundo ela, “Se atentarmos para o material que serviu 
a Mário de Andrade na elaboração da narrativa, veremos que ele testemunha a mesma mistura étnica 
da música popular, apresentando uma grande variedade de elementos, provenientes de fontes as 
mais diversas: os traços indígenas retirados de Koch-Grünberg, Couto de Magalhães, Barbosa 
Rodrigues, Capistrano de Abreu e outros, vemos se acrescentarem ao núcleo central narrativas e 
cerimônias de origem africana, evocações de canções de roda ibéricas, tradições portuguesas, 
contos já tipicamente brasileiros etc.” (MELLO E SOUZA, 2003, p. 15). Assim como ela, Manuel 
Cavalcanti Proença, em seu Roteiro de Macunaíma, também aponta para as fontes primárias, 
utilizadas por Mário de Andrade, na composição de Macunaíma. Fontes essas, reveladas pelo próprio 
autor, em artigos e anotações.  
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europeu na produção artística dos brasileiros que para lá iam, em busca de 

conhecimento, como Tarsila, ou de reconhecimento, como Villa-Lobos. Utilizando-se 

da voz de Macunaíma, exclama: “Paciência, manos! não! não vou na Europa não. 

Sou americano e meu lugar é na América. A civilização européia de-certo 

esculhamba a inteireza do nosso caráter” (ANDRADE, 1980, p. 90). Assumindo sua 

americanidade, apontava, pelo menos ali, para a quebra do regionalismo 

demarcado, aproximando-se, conceitualmente, da proposição feita por Alejo 

Carpentier, ao longo de quase toda a sua obra literária. Porém, em sua crítica 

permanente às influências vindas da Europa, nos anos 1920 e 1930, Andrade não 

percebeu ou não quis admitir que a grande maioria dos artistas brasileiros, criticados 

por ele, descobriram que precisavam explorar sua essência brasileira a partir do 

(des)encontro cultural com aquele Outro europeu. Mesmo que elaborassem suas 

criações sob a estética do exotismo, já que era esta a que predominava na Europa, 

naquele mesmo período. Fariam, como afirma o escritor Maurício Torres 

Assumpção, “[...] arte para francês ver - o que lhes garantiria o reconhecimento do 

público e da crítica francesa. [E] Com Villa-Lobos, não seria diferente” (2014, p. 

328). O distanciamento do país de origem e o confronto com a visão que o Outro 

tinha do Brasil, tropical e exótico, de certa forma, despertou naqueles o sentido de 

reconhecimento de sua própria nacionalidade, buscando, então, exaltar elementos 

culturais que melhor representassem o Brasil no exterior. 

 É necessário compreender que o exotismo, como aponta o argentino Cesar 

Aira, nem sempre precisa ser entendido como pejorativo, negativo. Mário de 

Andrade, que fez sérias críticas ao exotismo, na forma como era empregado na obra 

de muitos brasileiros, também admitia que, se usado de maneira parcimoniosa e 

com o devido cuidado, o elemento considerado exótico, reelaborado pelo viés 

erudito, podia (e devia) ser empregado servindo aos propósitos de mostrar, ao 

Outro, parte da cultura genuinamente brasileira, ou de qualquer outro país, 

universalizando-a. No póstumo e inacabado O banquete, Andrade deixa isto 

bastante claro, desenvolvendo mais um pouco os conceitos que elaborara, 

anteriormente, em seu Ensaio sobre musica brasileira, também de 1928, mesmo ano 

em que publicou Macunaíma.  

 Não por acaso, Mário de Andrade colocou em cena, na mesa de seu 

Banquete, a personagem do compositor Janjão, com suas angústias entre ser 

brasileiro, integrante e representante de um coletivo nacional, e individualista, por 
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querer fazer sua própria música, sem roteiros preestabelecidos. Janjão, sob meu 

ponto de vista, foi a forma encontrada por Andrade para apresentar o Villa-Lobos 

que ele idealizava. Um Villa-Lobos personificado literariamente, mas que, como 

qualquer artista, demonstrava suas contradições. A personagem Janjão / Villa-Lobos 

e, claro, apresentando muitos pensamentos advindos da mente de seu criador, 

podia ser manipulado, ao contrário do outro, de carne e osso, que se rebelava contra 

qualquer crítica negativa à sua obra e à sua forma de agir. Desconheço qualquer 

comentário, feito por Villa-Lobos, sobre O banquete, que Mário de Andrade publicou 

quinzenalmente no jornal Folha da Manhã, entre maio de 1944 e fevereiro de 1945, 

mês e ano em que morreria, vítima de um ataque cardíaco. Com a produção desses 

artigos interrompida, nunca saberemos o que Andrade planejara escrever, como 

final, para sua emblemática personagem, a não ser o enigmático comentário, 

encontrado entre suas anotações, de que aquele seria jogado na rua. Por quê? Por 

quem? Com o final, involuntariamente, deixado inconcluso, cada leitor que, assim 

desejando, complete a lacuna à vontade. 

 Alejo Carpentier, para escrever Los pasos perdidos, à maneira de Mário de 

Andrade, teceu sua trama a partir da leitura de muitos documentos, diários de 

viagens, textos assinados por outros, escrituras perdidas no vasto campo da 

memória. Seu protagonista, musicólogo como ele, e também como Andrade, 

empreende uma viagem para dentro da selva venezuelana em busca de vestígios de 

objetos descritos em textos de um passado historicamente registrado: o da 

Conquista. Período idêntico ao que o alemão Hans Staden, na costa sudeste do 

Brasil, se defrontava com os selvagens antropófagos. A cronologia se confunde e o 

palimpsesto se desenrola, com suas muitas camadas de escrituras sobrepostas. 

Hans Staden, nas suas narrativas registradas pelo Dr. Dryander, diz ter sido 

resgatado por um grupo de alemães, que o salva de ser devorado pelos índios. 

História semelhante será reinventada pelo musicólogo de Carpentier, em Los pasos 

perdidos. Uma história semelhante àquela que ele ouvira, entre as muitas, contadas 

por Heitor Villa-Lobos, em seus encontros em Paris, no final dos anos 1920. 

Carpentier informa, em várias entrevistas que concedera a jornalistas e estudiosos 

de sua obra, que sua criação era baseada em suas próprias visões ao se embrenhar 

por uma parte da Floresta Amazônica, chegando às fronteiras com o Brasil, no 

Monte Roraima. Sua personagem, seguindo o suposto roteiro percorrido por 

Carpentier, alcança a Grande Meseta, onde encontra instrumentos musicais 
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semelhantes aos descritos nas Crônicas do século XVI e acaba por descobrir-se 

Outro, estrangeiro em ambos os mundos: o secreto, no interior da floresta, e o 

revelado, no mundo moderno, dito civilizado. Villa-Lobos dizia ter empreendido 

algumas viagens, inclusive para dentro da mesma floresta e, em contato com o 

mundo primitivo dos selvagens, recolheu cantos e melodias primitivas, que viria a 

usar em suas composições, apresentadas pela primeira vez em Paris. O resgate do 

passado parece ser uma constante nessas histórias. Mas parte dos relatos de 

Carpentier era constituído de ficções. As narrativas de Villa-Lobos, também. Ambos 

reutilizaram experiências e registros anteriores, elaborados por terceiros. E a 

sobreposição de textos, com seus muitos apagamentos e reescrituras, acentua a 

formação dos palimpsestos. 

 Analisando o Manifesto Antropófago, de Oswald de Andrade, a poeta e 

compositora Beatriz Azevedo atenta para suas características de um palimpsesto 

em “[...] ‘estado selvagem’, não domesticado, não aprisionado à rigidez das normas” 

(AZEVEDO, 2016, p. 34). Quanto ao título, reflete ela que aquele manifesto não é 

antropofágico, mas antropófago, que devora assimilando os signos, como também 

sucede com o palimpsesto: 

 

Assim, com suas camadas sobrepostas, o Manifesto Antropófago devora 
desde a poesia ameríndia transliterada, desde fragmentos de relatos dos 
primeiros viajantes ao Novo Mundo, até ideias de Freud e Keyserling. Indo 
além, o manifesto também pode ser visto enquanto palimpsesto selvagem e 
virtual, no sentido do que pode vir a ser, remetendo simultaneamente ao 
passado arcaico e ao futuro vislumbrado. De um lado percorre no mínimo 
cinco séculos, de 1500 ao século XX, e de outro evoca o mundo não 
rubricado, nas camadas do tempo sobrepostas nas imagens do “bárbaro 
tecnizado” e dos “aparelhos de televisão”, do “matriarcado de Pindorama” e 
do “cinema americano”. (AZEVEDO, 2016, p. 34) 

 

 Villa-Lobos faz o mesmo quando se permite substituir Hans Staden, 

aprisionado pelos selvagens antropófagos, em pleno século XX, tal qual um dublê de 

cinema, porém em vertente literária. Sua proximidade com o autor daquele 

manifesto pode tê-lo inspirado a isso ou pode ter sido apenas uma coincidência. 

Carpentier, conhecedor da recriação narrativa de Villa-Lobos, também repete o 

processo em Los pasos perdidos. Mas não estou afirmando nada. Apenas 

analisando pelo viés da ficção, onde tudo ou quase tudo, volto a dizer, se torna 

possível. Ainda sobre o Manifesto Antropófago, Beatriz Azevedo deixa em aberto 

uma pergunta: “Seria Oswald de Andrade um comedor do tempo?” (AZEVEDO, 
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2016, p. 35). Parodiando seu questionamento, deixo em aberto outra pergunta: 

Seriam Mário de Andrade, Heitor Villa-Lobos e Alejo Carpentier três devoradores do 

tempo? 

 Com esses e outros questionamentos não concludentes, optei por colocar, 

nesta parte final de meu trabalho, ao contrário do esperado título, academicamente 

correto, Conclusão, o de (In)Conclusão. Porque, apesar de acreditar ter conseguido 

demonstrar, até aqui, minha tese de que o Heitor Villa-Lobos que se pode apreender 

hoje, dezenas de anos após sua morte, advém de um processo de construção de 

uma personagem ficcional, muito mais literária que histórica, ainda assim ficaram 

muitas lacunas. Talvez mesmo por estar transitando pelo campo da ficção. Como 

personagem romanesca, o próprio Heitor Villa-Lobos dos artigos, crônicas e 

biografias, é uma personagem em eterna construção. Caso contrário, por que 

haveria necessidade de mais de 40 biografias escritas sobre ele, como afirmava 

haver, em 2003, Paulo Guérios? Com tantas variantes disponíveis, podemos até 

escolher qual Villa-Lobos queremos conhecer. E não estou falando do compositor, 

com suas quase mil peças musicais registradas, muitas com dezenas de gravações 

diferentes. Heitor Villa-Lobos, como pretendi demonstrar, pode também ter 

influenciado algumas narrativas dos escritores aqui citados. Nos casos mais 

específicos de Mário de Andrade e Alejo Carpentier, analisados aqui por mim, creio 

que essa influência ocorreu. Outros pesquisadores podem discordar de minhas 

análises e percepções, o que é natural. Mas a ficção nos permite múltiplas leituras, 

todas verdadeiras, se aceitarmos, ao menos momentaneamente, o pacto narrativo 

estabelecido entre leitor e escritor. Creio que esta seja a chave para as infinitas 

possibilidades de leitura sobre a personagem Villa-Lobos: para cada pacto 

acordado, a ficção poderá ser lida como realidade literária. 

 E, antes de colocar o ponto final neste trabalho, fechando um ciclo, retomo o 

tema da antropofagia em Villa-Lobos, com uma anedota contada por Vasco Mariz, 

na sua primeira versão da biografia do compositor, mantida inalterada na 11ª edição, 

aquela que foi revisada e acrescentada de muitas explicações.  

 Comentando que o concerto, na Sala Gaveau, havia sido um enorme 

sucesso, muito por causa do artigo escrito pela poetisa Delarue-Mardrus, publicado 

no L’Intransigeant, Mariz informa que o compositor, que lhe contara essa história, 

desejou desmentir tudo, mas que amigos e empresário impediram-no, alegando que 

o melhor seria aproveitar o sucesso e o dinheiro obtido na bilheteria. E acrescenta: 
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O assunto prestou-se a muita brincadeira, como aquela em que uma 
senhora parisiense perguntou ao compositor brasileiro se ele ainda comia 
gente. O maestro retrucou-lhe que, no momento, só gostava de crianças, 
especialmente as francesas, que eram das mais tenrinhas”. (MARIZ, 1949, 
p. 58) 

 

 Como esta anedota não se repete em nenhum outro lugar, sendo encontrada 

apenas na biografia elaborada por Mariz, creio ser mais um chiste, ou simples ficção 

criada por Villa-Lobos. 

 E assim, com mais esta possibilidade ficcional, deixo em aberto a conclusão 

deste meu trabalho, para que outros possam, se quiserem, preencher as muitas 

lacunas, ou devorar tudo e criar novas versões sobre o que escrevi e sobre as 

muitas histórias que se entrecruzaram e que contribuíram para a criação dessa 

personagem polêmica, controvertida e, acima de tudo, única e fascinante, que se 

chama Heitor Villa-Lobos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 

 

Anexos 

 

01. O perigo de ser maior - Mário de Andrade55 

 

 A notícia de que Vila Lobos partiu para uma nova viagem, desta vez 

intercontinental, me fez correr um frio na espinha. Meu Deus, que novos absurdos e 

tolices êle fará e dirá, em que novas comicidades não se meterá por aí!... Porque eu 

sou brasileiro, não posso não sentir instintivamente como brasileiro. E a gente fica 

assim um tanto desajeitado de saber que é Vila Lobos em pessoa, e não a sua 

música apenas, que o vai confessar por essas terras americanas, e dar um exemplo 

forte (tudo em Vila Lobos é forte) da nossa espécie musical. Vila Lobos é um forte. 

Vila Lobos é oito ou oitenta. E somos forçados a reconhecer que mais 

numerosamente ele não se deixa ficar no oito das discreções e das sabedorias, em 

vez, prefere o oitenta dos espalhafatos, dos espetáculos, das teorizações nascidas 

em cima da hora. 

 Enfim, Vila Lobos não é objeto de exportação diplomática. Não quero dizer 

com isto que eu goste de diplomáticos e diplomatas. A astúcia só me causa 

desgôsto e desprêzo. É extraordinária a ingenuidade dos astuciosos imaginando que 

os outros não estão percebendo fácil que êles fazem um esfôrço danado, por 

exemplo, para formar frases dúbias que tanto podem significar uma coisa como 

outra. O que eu sei é que em arte, a astúcia é sempre aviltante do indivíduo que a 

pratica, e o nosso Vila Lobos não é astuto, graças a Deus. Já a malícia é mais viril e 

mais fecunda. Mas em geral sucede que os artistas a empregam com os outros e na 

análise da obra alheia, se esquecendo as mais das vêzes de exercerem a malícia 

em relação a si mesmos. Mas afinal das contas nem sei bem porque me vieram na 

lembrança a malícia e os astutos. Reconheço lealmente que a diplomacia não deve 

ser apenas isso, embora eu jamais tenha imaginado no que venha a ser a 

diplomacia. 

                                                             
55

 Crônica de Mário de Andrade publicada originalmente no periódico Folha da Manhã, em 19 de 
outubro de 1944, e reeditada no livro Música final: Mário de Andrade e sua coluna jornalística Mundo 
musical, de Jorge Coli, publicado em 1998, de onde a transcrevemos, mantendo grafia e pontuações 
que, segundo Coli, respeitam o texto original. 
 



142 

 

 Em todo caso fica dito o meu pensamento: Vila Lobos não é objeto de 

exportação diplomática, e eu o preferia tombado pelo Serviço de Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional. O SPHAN já está com esse encargo dificílimo e 

insolúvel de lidar com Ouro Preto, cidade viva e ao mesmo tempo amortecida por um 

tombamento justo que a tornou monumento nacional imutável. Pois não fazia mal 

que tombasse Vila Lobos, vivo e Deus queira que por muitos anos, e ao mesmo 

tempo transformado em inatingível monumento nacional. Ora pois, como estou de 

paciência e positivamente isto não é artigo de crítica, vamos a ver como seria 

possível tombar Vila Lobos. 

 Eu por mim dava a êle duas residências fartas, uma de inverno na ilustre 

cidade do Rio de Janeiro, e outra de verão, no mais climático e aprazível planalto de 

Goiaz. Seriam evidentemente residências fechadas, em que ninguém poderia entrar, 

nem muito menos Vila Lobos sair. Só teriam acesso ao monumento tombado, quer 

dizer, a Vila Lobos, funcionários do SPHAN adrede instruí- //56 dos, com muitos 

exames do DASP, e aposentadoria generosa depois de dois anos de trabalhos 

forçados. Bom, nas duas residências teria todos os instrumentos possíveis e 

imagináveis deste mundo e do outro, rádios, vitrolas, papagaios e tôdas as músicas 

do passado e de hoje, para que êle pudesse compor completamente diferente, como 

é do gôzo dêle, depois que se desiludiu das influências de Debussy. E o monumento 

tombado só teria por obrigação compor, compusesse à vontade. 

 É certo que isso não basta para a psicologia do grande músico, e é sabido 

que em solidão canário deixa de cantar. O SPHAN proporcionaria ao canário 

furibundo tôdas as possibilidades e todos os incentivos canoros. É aqui que entram 

os funcionários de trabalhos forçados. No Rio, centenas de vivandeiras aprazíveis e 

complacentes, “quais loiras, quais morenas” como diria o verbo velho, o aplaudiriam 

sem cessar, e o resto. Em Goiaz seriam centenas de cantadores, cururueiros de 

Piracicaba, cegos de Catolé do Rocha, candombleseiros do Salvador, coqueiros de 

Areia Prêta, cantadores amazônicos de chulas etc. etc., sendo que me esqueci, no 

Rio, dos sambistas do Bar Nacional e dos negros do morro. 

 Não basta ainda, porque poucos artistas carecem tanto de auditório como Vila 

Lobos. Auditório para aplaudir as suas músicas e para engolir as suas afirmações. 

Mas seriam todos absurdamente surdos, porque não acredito que o mais perfeito e 
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 Este símbolo é utilizado por Coli para marcar a mudança de página do texto original. 
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daspeado funcionário não fôsse contar logo adiante o que o formidável criador dos 

Chôros diz demais. Surdos, mas não de todo mudos, porém. Com língua de prata 

fonográfica, saberiam repetir sempre um “Muito bem!”, um “É isso mesmo”, um “Está 

certo”, mesmo quando Vila Lobos falasse que é maior que Beethoven, ou dissesse 

estar estudando os maravilhosos oratórios de Mozart, ou se referisse aos 

pianofortes do sec. XII. E lhe daríamos até um conservatório colosso, mas êste com 

alunos surdos, mudos, cegos, sem mãos e paralíticos, em que êle fizesse muitos 

discursos, dirigisse desafinados coros colossais, desses concertos em homenagem 

a tôdas as oposições que subissem, e criasse cátedras de Terapêutica Musical. 

 Aqui já não estou gostando muito de mim, porque no meu ideário vieram 

lembranças tristes, e a maldade me enrugou. Eu gostava era daquele Vila Lobos de 

antes de 1930, que ainda não aprendera a viver. Que vivedor maravilhoso êle era 

então! Fazia uma malvadeza colérica, sem nem de longe saber que estava fazendo 

uma malvadeza colérica, saía bufando da casa que o hospedava, grosseiro, 

maleducado, e logo estava em plena rua se espojando no chão, esquecido, puro, 

anjo, pasteurizado, brincando com uma criança que passava... Pobre, numa 

dificuldade reles de dinheiro, ganhava uma bolada boa, tinha dívidas a pagar, mas 

convidava a gente pra um restaurante, onde acabava gastando não só o que 

ganhara, mas uma quantia que os outros precisavam completar. Fazia uma 

improvisação no violoncelo, completamente ruim e mal executada, ou se arrepelava 

porque lhe tocavam errado a “Lenda do Caboclo”, exemplificando ao piano de 

maneira horripilante, pra logo estar ganhando horas empinando papagaio, e vir jogar 

na pauta esboços duma Ciranda ou de qualquer outra obra-prima. Depois tudo 

mudou e não é bom falar... Mas preciso sempre que se afirme que muitos, que a 

maioria dos músicos verdadeiros do Brasil, repudiam, até envergonhados, quase 

todos os escritos “com palavras” publicadas por Vila Lobos desde então. Desde as 

suas entrevistas // até os seus opúsculos de diretor dos serviços públicos. Mas nada 

impedirá, nada, que ele seja criador de numerosas obras primas musicais, de uma 

produção imensa que é quase toda do maior interesse de estudo e execução, um 

dos compositores mais fortes do mundo contemporâneo. Apenas, como pessoa, Vila 

Lobos não é objeto de exportação nacional. 

 Ainda recente, quando a pianista chilena Hermínia Raccagni executou 

lindamente as “Impressões Seresteiras”, eu me pus a imaginar. Será preciso que 

algum dia, mas esta vida me dá tanto trabalho, eu estude a manifestação erudita 
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com que os nossos compositores vivos trabalharam a valsa de caráter brasileiro... 

Mas Vila Lobos eis que chegou de sopetão com estas turvas “Impressões 

Seresteiras” e... e que fôrça! Será melhor? Por certo que não é melhor. Mas talvez a 

gente possa dizer que é maior. 

 As “Impressões Seresteiras” têm instantes que chegam a ser detestáveis. A 

forma, por pouco que não é monstruosa, tanto na obediência fácil e mesmo servil ao 

corte do rondó, como pela incapacidade mesma, incapacidade técnica, de valorizar 

ou de renovar êsse corte. Que não é ruim por si mesmo, é humano e de todos os 

tempos e culturas. Mas o que irrita mais são certas improbidades nos divertimentos, 

mero esparramamento virtuosístico em que, bolas! ainda não faria definitivo mal que 

o compositor quisesse expor piano e pianista em seus terremotos de milagre, porém 

não é nada disso não: o compositor é que escravizado ao seu mundo, a gente 

percebe que não tinha nada a cantar. O osso para o pianista, pouco osso aliás, não 

passou dum caroço de elocução musical. Não chega a ser uma injunção pianística, 

é apenas estrambólico. E estamos a mil léguas daquele Vila Lobos prodigioso das 

Cirandas, das Cirandinhas, de Prole do Bebê, dos Carnavais, em verdade o único 

compositor contemporâneo que, depois de Debussy, conseguiu renovar o piano, e 

tirar dêle possibilidades insuspeitas. Possibilidades e efeitos, diga-se de passagem, 

de que muito compositor estrangeiro já se aproveitou. No Brasil não. Entre nós a 

influência de Vila Lobos é minúscula. Porque os compositores nacionais muito 

dignos de vaidade e vento se exigem eu-sou-eus irredutíveis, esquecidos que a 

escola é qualquer coisa de mais humano e necessário, que um Brasil flou, pingado 

de sardas individuais. 

 Sim, mas com seus possíveis defeitos, que valsa maior não são essas 

“Impressões Seresteiras”! Logo a melodia meiga e sensual nos envolve, é brasileira? 

Por certo que é bem menos caracterizadamente brasileira que as inventadas por 

outros compositores nacionais, em suas valsas. Lourenço Fernandez, Clorinda 

Rosato, Radamés Gnatali são muito mais imediatamente brasileiros nas melodias 

valsistas que inventaram. E o mesmo se dirá de quase todas as “Valsas de Esquina” 

de Francisco Mignone, que explorou admiravelmente o assunto da valsa brasileira 

em tantas modalidades; e também da valsa de Camargo Guarnieri. Algumas destas 

valsas são das obras mais perfeitas e deliciosas da pianística nacional. 

 A melodia das “Impressões Seresteiras” não será das mais características 

nem será das mais raras, das mais originais. Por pouco que não se dirá banal. Não 
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é banal, mas é vulgar. Não nos põe na espera da caça fina, não nos põe no 

espevitado espírito da crítica que saboreia: se diz apenas e logo faz com que nos 

esqueçamos de nós e nos envolve. E depois dela vem o dilúvio. Uma torrente 

diluvial de gritos extem // porâneos, de curtas e admiráveis tempestades em mar de 

sargaços, e súbitas calmarias em que o canto volta meigo e manso e nos envolve 

outra vez. Onde o equilíbrio? Não existe. Mas o tonto seria requerer equilíbrio numa 

obra que tira talvez a sua maior força de convicção, do seu desequilíbrio genioso. É 

estranho êsse mundo contraditório da arte... Se às valsas de Camargo Guarnieri ou 

de Gnatali, se a algumas das “Valsas de Esquina” faltasse equilíbrio de forma e 

concepção, elas se estragariam. Mas as “Impressões Seresteiras” ganham por seu 

desequilíbrio. Qualquer equilíbrio conceptivo ou formal lhes faria perder o que elas 

têm de mais intrínseco, de mais inexplicável e misterioso em seu valor. Fôrça que 

nos arrasta destruindo, que machuca mas deslumbra. E convence. Quando as 

“Impressões Seresteiras” acabam, nós não estamos mais naquele mundo 

contemplativo que decide o bom do ruim, mas naquele Josefá que separa os 

homens bons dos ruins. Quem é bom entrega os pontos, aplaude, ama e perdoa. 

Quem é ruim torce o nariz e estraga a nossa vida, feito os pernilongos das águas 

paradas. Dos charcos.  

 Pois é: cheguei onde desde o princípio desta crônica eu pressentia que iria 

chegar. Com Vila Lobos não é questão do bom e do ruim, mas de homens bons e de 

homens ruins. Vila Lobos diz muita tolice e pratica outras tantas. Está certo verificar 

sempre que êle não é objeto totalitarista de exportação diplomática. Não é um 

pocket-book, isso não! Mas Vila Lobos é compositor. A música dele anda impressa. 

E decide que êle está entre os mais fortes compositores da atualidade. Quem, por 

essas Américas finas e grossas, tirar da pessoa dêle conclusões de valor ou 

qualificação, do Brasil ou mesmo dêle: que se enforque. 
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02. Um grande compositor latino-americano: Heitor Villa-Lobos - Alejo Carpentier57 

 

 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... Para o europeu é exótico um ambiente à maneira de Gauguin, com girassóis 

iluminados e grandes flores, vermelhas como bocas primitivas. Para o nosso 

temperamento, o exótico deve estar em Montparnasse... O que acontece, 

infelizmente, é que tendo quase sempre uma violenta palheta de vermelhos e azuis 

no espírito, nos dedicamos a neutralizá-la com os cinzas de névoas invernais. 

Repetimo-nos il pleut dans mon coeur, como o suave poeta, para enganar o incêndio 

tropical que temos dentro de nós. 

 Recentemente um conhecido editor parisiense me falava das possibilidades 

de lançar uma coleção de livros de autores latino-americanos traduzidos para o 

francês, pedindo-me que fizesse uma lista aproximada de obras “cheias de caráter” 

e que apresentassem aspectos diferentes do “espírito e da vida da América Latina”. 

Ao fazer a mencionada lista, tive a penosa surpresa de ver como poucos escritores 

do nosso jovem continente se dedicaram a tratar, com verdadeira abrangência, com 

o objetivo de situar-se na literatura universal, dos temas nativos. Dado o seu 

número, são muito escassos os artistas da América que podem se orgulhar de 

possuir uma verdadeira “sensibilidade americana”, capaz de surpreender por sua 

autenticidade e sua força, a sensibilidade européia. Don Segundo Sombra ou os 

afrescos de Diego Rivera constituem, com um punhado de outras obras, exemplos 

que nunca serão suficientemente louvados. Um grande poeta nosso sofreu porque o 

trataram de índio. Oxalá seus poemas tivessem realmente sido escritos com penas 

arrancadas de sua indumentária!... “É dentro e não fora que temos de buscar o 

Homem - disse Unamuno -; nas entranhas do local circunscrito, o universal; nas 

entranhas do temporal e passageiro, o eterno”... A Europa não trata de submeter-

nos. Nela encontramos a disciplina secular que nos falta; nela vemos desenvolver-se 

as equações que permitem resolver os problemas do métier; nela costumamos 

                                                             
57

 Artigo escrito por Alejo Carpentier, publicado originalmente na Gaceta Musical, em Paris, no 
bimestre julho-agosto de 1928. A transcrição aqui apresentada é da tradução, para o português, feita 
por Emir Sader, da qual mantivemos a grafia e pontuação, publicada no livro Villa-Lobos por Alejo 
Carpentier, em 1991, contendo textos selecionados encontrados no Arquivo do Estado de São Paulo. 
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encontrar-nos... Mas o Velho Continente é o primeiro a querer escutar as vozes 

virgens que temos a missão de proporcionar. Uma atmosfera de doce mediocridade 

propaga-se em torno de quem tenta esquecer-se de si mesmo, para adotar uma 

personalidade emprestada... por privilégio de herança, por leis de evolução, os 

europeus têm direitos adquiridos sobre terrenos que para nós é quase impossível 

trilhar de igual para igual. Temos deveres a cumprir com a nossa tradição, que 

nunca pesou sobre os do lado de cá. 

 Mais de um poeta moderno da América entoa 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. Imaginem Carl Sandburg, o poeta cívico de 

Chicago, batendo em um tropicalíssimo bongô!... E 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... É mais útil invocar o que possa 

haver de autóctone em nós - por influências de ambiente ou por atavismo -, do que 

desenhar índios ou figuras para manuais de etnologia, como o faria qualquer 

observador europeu. Mas quando tratamos de estilizar os motivos típicos, extraindo 

a medula de todo um espírito popular, também seguimos uma inclinação legítima 

para aquilo que mais naturalmente deve comover-nos. A Rasluka sentimentalóide do 

realejo russo terá, forçosamente, para o eslavo, uma mensagem poética que 

resultará tão invisível para nós como uma onda de rádio. 

 Havia toda uma lição de estética no gesto de um negro crioulo, a quem ouvi 

certa vez interpretando velhas canções francesas, com violências rítmicas dignas de 

um rumba... Não devemos ocultar a poderosa influência dos ambientes em que 

crescemos. Nossa sensibilidade tem forçosamente um handicap desfavorável, 

quando tenta situar-se, no que se refere ao conteúdo, no “plano Schonberg” ou no 

“plano Ravel”, com um espírito falsamente alemão ou francês. A camuflagem 

espiritual é o nosso exotismo. E não esqueçamos - como bem disse Cocteau - que o 

exotismo só alimenta aos maus poetas. 

 Heitor Villa-Lobos é um dos poucos artistas nossos que se orgulha de sua 

sensibilidade americana e não trata de desnaturalizá-la. Ao menos por uma vez, é 

palmeira que pensa como palmeira, sem sonhar com pinheiros nórdicos. Daí o 

sucesso realmente extraordinário - sucesso de público, sucesso de crítica, sucesso 



148 

 

de apreciação pelos profissionais -, obtido em Paris pelas obras do compositor, com 

suas páginas cheias de rítmica trepidação, desse colorido formidável, que só se 

conhece nas terras americanas cujos elementos autóctones foram enriquecidos com 

a contribuição dos navios negreiros. 

 Durante centenas de anos, certos portos da América - esses portos que ainda 

conservam um ar de velha gravura geográfica, aos quais falta apenas uma rosa dos 

ventos cravada em uma nuvem -, propiciariam os mais singulares coquetéis de 

raças. Soldadesca espanhola, aventureiros portugueses, emigrantes italianos, 

traficantes e bucaneiros franceses, população indígena e carne de ébano encurvada 

nas fazendas, sob o chicote dos capatazes. Um cenário completo para uma novela 

de Conrad!... Uma arte sonora, de riquezas insuspeitadas, é elaborada rapidamente 

em torno dos serralhos de caravanas marítimas... Sob o imperativo de ambientes 

tirânicos, de um sol e uma flora que entronizavam novos módulos de vida, os 

caracteres se modificavam estranhamente... Os negros tinham tal poder de 

adaptação, que as condições de existência faziam com que criassem, por assim 

dizer, novas sensibilidades, intimamente vinculadas com as terras a que haviam sido 

trazidos. A África vinha a ser uma visão remota, sem grande autoridade sobre o 

presente. A mudança era tão eloqüente que, em ilhas separadas por meia 

singradura, chagavam a se diferenciar a ponto de não se entender. O fato ressaltava 

extraordinariamente nas Antilhas, onde a renovação de caráter era tão sensível que, 

em pouco tempo, um negro de Cuba, um haitiano e um jamaicano ficavam tão 

diferentes, em costumes e caráter, como um norueguês e um espanhol... (Sem falar 

já do negro da Luisiânia!). 

 Os negros e os índios adquiriram o sentido melódico dos espanhóis, dos 

portugueses ou dos italianos, dando às suas canções uma amplitude não prevista 

pelos sonsonetes primitivos. As melodias de importação européia se enriqueciam 

com os ásperos alardes de uma percussão insólita. Aconteciam fenômenos de 

evolução: a contradança normanda, importada em Cuba por colonos ou bucaneiros 

franceses, poderia tornar-se uma dança com outra cara, mãe dos deliciosos e 

arrabaldeiros danzones58 atuais. Em outros países, os agudos sons indígenas se 

combinavam com a rude arquitetura dos tambores negros. Os elementos sonoros 

deixavam de ser africanos ou europeus, para adquirir carta de cidadania americana. 

                                                             
58

 Ritmo popular clássico cubano, da segunda metade do século passado, similar à nossa valsa. N. 
do T. (como consta na publicação, referida na nota anterior). 
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As melodias de danças e canções se multiplicavam ao infinito. Os violões perdiam 

cordas; os acordeões ganhavam vozes; os tambores variavam de forma; as quenas 

se urbanizavam... Como todo esse prodigioso arsenal de temas e sotaques não ia 

incubar temperamentos vigorosos e veementes como o de Villa-Lobos? 

 Eu não sou folclorista (me dizia Villa-Lobos, recentemente). O folclore não me 

preocupa. Minha música é como é, porque eu a sinto assim. Não caço temas para 

utilizá-los depois. Eu escrevo minhas composições com o espírito de quem faz 

música pura! Entrego-me completamente ao meu temperamento. Acham muito 

brasileira a minha música! É, sobretudo, porque reflete uma sensibilidade 

absolutamente brasileira. Essa é a minha sensibilidade; eu não conseguiria ter 

outra... Quase todos os meus motivos musicais são de minha invenção. E quando, 

nos meus choros por exemplo, surge um motivo típico, ele sempre foi transformado 

de acordo com meu temperamento. E se algum deles lembra, por seu caráter - como 

afirmava Florent Schimtt - alguma canção popular de São Paulo, é porque essas 

canções são as que ninaram a minha infância, sendo portanto as mais aptas para 

me comover. Eu sinto do mesmo modo que um russo sentiria os estribilhos de 

cocheiros de Petruchka... 

 Colocada a questão do nacionalismo como problema de sensibilidade (não 

era esse mesmo ponto de vista o exposto por Manuel de Falla em uma entrevista 

publicada há algum tempo?) Heitor Villa-Lobos não recorre sempre como faz em seu 

Noneto e em suas Cirandas - à inspiração dos temas nitidamente brasileiros. Seus 

numerosos quartetos, trios e sonatas, assim como o Rudepoema dedicado a Arthur 

Rubinstein e a partitura de um estranho balé que ele prepara atualmente, só aspiram 

a ser música situada no plano mais musical possível. Se resultam, às vezes, de uma 

violência e aspereza um pouco desconcertantes - como o profético Scherzo que 

enriquece um trio escrito há mais de dez anos -, é porque a visão estética do músico 

tem toda a rude generosidade das paisagens da América. Os animaizinhos de A 

prole do bebê, com os quais o compositor pretende enternecer-se, são capazes de 

devorar o nenê que brinque com eles. Só uma criança com instintos de ogro poderia 

divertir-se com tão terríveis, ainda que encantadores, brinquedos. 

 Esse artista de trinta e oito anos só conhece a Europa há pouco tempo. Mas 

sua natureza intrépida e voluntariosa lhe havia permitido adivinhar, do Brasil, as 

saudáveis heresias sonoras que floresciam no Velho Continente. Algumas de suas 

obras, muito anteriores a 1920, resultam quase premonitórias. 
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 Em geral (afirma o compositor), qualquer músico do presente, mesmo 

medíocre, é mais merecedor de indulgência que os do passado, já que os problemas 

que se vê obrigado a resolver são infinitamente mais complexos. Há músicos de 

hoje que eu acho muito ruins, mas ainda assim creio-os sempre melhores que os de 

ontem. 

 A obra de inspiração brasileira de Villa-Lobos constitui já uma considerável 

contribuição de valores americanos. Neste plano se colocam as saborosas Cirandas 

para piano, cheias de percussões incisivas, procedentes dos sambas dos negros da 

Bahia; as Saudades das selvas brasileiras, para piano; os belos Poemas índios, com 

as letras anotadas pelo padre Jean de Lery, em 1553 e, recentemente, por Roquete 

Pinto; as Cançonetas de roda, para coros femininos e orquestra; e o surpreendente 

Noneto, para flauta, oboé, clarineta, saxofone, fagote, celesta, harpa, piano e 

bateria, com coros mistos, nos quais Villa-Lobos quis traduzir “O ambiente sonoro, 

assim como os ritmos mais originais do Brasil”. 

 Mas, até agora, o que há de mais forte e novo na produção de Villa-Lobos são 

seus Choros, dados a conhecer em Paris nos dois grandes festivais consagrados às 

suas obras e celebrados na Sala Gaveau, no ano passado. 

 O Choro (explica Villa-Lobos) é uma nova 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 

transformada de acordo com meu temperamento. Os procedimentos harmônicos são 

criados em relação com o caráter dos materiais empregados. 

 Os Choros que Villa-Lobos ofereceu ao público parisiense reúnem os mais 

diferentes elementos sonoros: o nº4 está escrito para três trompas e trombone; o 

nº2, para flauta e clarineta; o nº3, para coro masculino e instrumentos de sopro; o 

nº7, para flauta, oboé, clarineta, saxofone, fagote, violino e violoncelo. 

 Florent Schimtt, o inquieto autor de A tragédia de Salomé e do admirável 

Quinteto escreveu sobre Choros nº8, para orquestra, estas eloqüentes linhas: Nessa 

obra gigantesca, composta para os oitenta êmbulos da orquestra, vemos 

desencadear-se, sem hipocrisia alguma, os piores instintos desse herdeiro da Idade 

da Pedra. A fantasia está ombro a ombro com o sadismo, nessa partitura, mas é um 

sadismo estilizado, de homem bom com alma seleta, que não está ao alcance do 

primeiro bruto que apareça e permanece nos domínios da beleza. A orquestra uiva e 
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delira, presa de um jazzium tremens e, no momento que se acredita ter alcançado 

os limites de um dinamismo quase sobre-humano, eis de repente que quatro braços 

de lenhador entram em jogo, vinte dedos que valem centenas castigam dois 

formidáveis tanks de quinze oitavas que, sobre esse fundo tumultuoso, explodem 

com o estrépito de movimento sísmico nos infernos. É o golpe de graça. Tudo aquilo 

é demoníaco ou divino, dependendo de como seja encarado. Pode-se odiar ou 

adorar essa música, mas é impossível permanecer indiferente. Irresistivelmente se 

sentirá que, dessa vez, viveu-se um grande momento. 

 Outra de minhas novas formas de composição é a Seresta, algo como a 

serenata - nos diz o compositor. É um gênero de obras para canto que lembra, no 

aspecto refinado, o estilo das canções tradicionais do Brasil: romanças de mendigos, 

músicos ambulantes e diversos estribilhos de carreteiros, boiadeiros, camponeses e 

pedreiros, originários das regiões mais longínquas da Capital Federal. 

 Atualmente, além de preparar composições novas, Villa-Lobos está 

trabalhando na realização de uma importantíssima obra sobre o folclore, intitulada 

Alma do Brasil, cujo primeiro volume aparecerá em breve. Essa obra é uma 

recopilação de autênticos documentos musicais brasileiros, confrontados com 

motivos típicos de outros países, classificados por ordem cronológica e de acordo 

com suas características originais. Tendo percorrido todo o Brasil durante mais de 

quatro anos, em busca de dados, Villa-Lobos está culminando seu trabalho com 

sucesso ímpar. 

 Domingo à tarde. O estúdio de Villa-Lobos não pode conter mais amigos, 

intérpretes e convidados. O compositor exibe sua agilidade para manter conversas 

simultâneas - algo como as 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: Arthur Rubinstein, Vera 

Janacopulos, Aline van Brarentzen... 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 Maza toca Falla e 

Mozart. Em seguida é Berta Singerman, a prodigiosa declamadora, que entoa Os 

Sinos de Poe, com sua dicção vibrante de bronzes e metais... Entre os ouvintes se 

reconhecem Lucie Delarue-Mardruz e a cantora Elsie Houston. 

 E o admirável Tomás Terán senta-se ao piano. Executa prestigiosamente 

uma seqüência de Cirandas de Villa-Lobos... E a voz formidável da América, com 
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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. 
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