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Ariel ou Caliban: Qual é o símbolo da América Latina?

 
Daiana Pereira Neto1

Resumo: O objetivo do presente trabalho é realizar uma comparação entre a obra Ariel de José Enrique 
Rodó e Caliban de Roberto Fernández Retamar. Ambos os autores trabalham em seus ensaios com as 
metáforas provenientes da peça A tempestade, de Willian Shakespeare, utilizam as metáforas para darem 
seu parecer acerca da história da América Latina, Rodó na virada entre os séculos XIX e XX e Retamar 
em 1971, períodos marcados por forte influência norte-americana no continente.
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Ariel or Caliban: What is the symbol of Latin America? 

Abstract: This article intends compare the Ariel of José Enrique Rodó and Caliban of Roberto Fernan-
dez Retamar. Both authors work in the tests with the metaphors from Shakespeare’s text, The Tempest. 
They use the metaphor for give your opinion about the History of Latin America, Rodó at the turn be-
tween the nineteenth and twentieth century, Retamar in 1971, periods marked by a strong North Ameri-
can influence on the continent.
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1. Introdução

A Tempestade de Willian Shakespeare, escrita entre 1611 e 1613, no decorrer dos séculos vem 

suscitando diferentes interpretações de seus personagens, Próspero, Ariel e Caliban. Uma das principais 

interpretações defende que o autor teria escrito a peça influenciado pelo descobrimento da América e 

pelo ensaio Os Canibais, de Montagne. A ilha na qual se passa a história estaria nas Antilhas. Próspero 

encarnaria os colonizadores, já Caliban e Ariel os colonizados, escravizados por Próspero, através da 

linguagem e dos conhecimentos (RETAMAR, 1988).

O europeu Renan foi o primeiro a utilizar a metáfora de Próspero e Caliban, influenciando os 

posteriores escritores americanos em suas publicações. O primeiro intelectual a utilizá-la na América 

Latina teria sido Ruben Darío, em texto de 1898, seguido por José Enrique Rodó, com seu texto 

chamado Ariel, publicado pela primeira vez em 1900. A obra de Rodó provocou acalorados debates 

na primeira metade do século e suscitou a ideologia chamada de arielismo, presente na obra de muitos 

intelectuais americanos, crentes em uma América Latina mais humanista e espiritual.

Há ainda o fato de que ambos os textos são ensaios. O gênero ensaístico abrange um grande número 

de obras clássicas latino-americanas. Além de Ariel e Caliban, temos Nuestra América de José Martí, 

Facundo de Sarmiento, dentre outros. O ensaio tornou-se algo sob medida para a expressão do 

intelectual latino, devido a sua maleabilidade e liberdade. É uma forma de expor as idéias em forma 

Figura 1: Willian Horgarth 
(1697-1764). Cena retratando 
o Ato l de A Tempestade 
(1703-1705).
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de opiniões. “Enquanto discurso, é uma expressão do sujeito (pessoal) que subverte a máxima das 

ciências deterministas que sempre pretenderam uma linguagem que não carregasse consigo as marcas 

da subjetividade”. O ensaio se contrapõe a uma visão classificatória, cientifica, e se oferece como 

alternativa, uma forma interpretativa do pensamento que exige espontaneidade e imaginação subjetiva 

(CUNHA, 2007, p. 45-46).

O texto que se segue busca priorizar as interpretações feitas por Rodó e Roberto Fernández Retamar 

acerca das personagens shakesperianas. Separadas por mais de 70 anos as obras, embora utilizem-

se das personagens, atribuem funções diferentes as mesmas, no que se refere a qual seria o símbolo 

latino-americano: “Ariel ou Caliban eis a questão?”

2. Ariel de José Enrique Rodó

Ensaísta e intelectual uruguaio, Rodó é um clássico do pensamento americano. Pertenceu à 

chamada Geração Modernista, que na maioria dos países surgiu no final do século XIX, geração que 

proporcionou uma renovação nas letras do continente, recusando-se a fechar-se ao mundo hispânico, 

abrindo-se as influências que vinham de outros lugares. A literatura latino-americana passa a ter estilo 

próprio afirmado na prosa e na poesia (CUNHA, 2007, p. 13).

Escrito em 1898 e publicado pela primeira vez em 1900, o livro de Rodó desencadeou acirrados 

debates ao longo do século XX, em função das diferentes interpretações dadas ao texto. Segundo 

Antonio Mitre, a obra se tornou uma das maiores influências do pensamento latino-americano, o que 

pode ser visto inclusive em textos de Sérgio Buarque de Holanda, historiador brasileiro. No entanto, 

com o passar do século, Ariel apenas desperta curiosidade acadêmica em pessoas “preocupadas com 

as coisas do passado” (MITRE, 2003, p. 103).

Como obra clássica do pensamento sul americano no século passado, Ariel foi interpretado e 

reinterpretado em diversos momentos, por diferentes autores e motivos. Não nos propomos a investigar 

todas as análises realizadas sobre a obra, mas sim a destacar o porquê do personagem Ariel ter sido 

tomado pelo autor como símbolo máximo de uma América que se desejava mais humana em oposição 

ao utilitarismo norte-americano. 
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O início do texto rodoniano é clássico: um velho professor, a quem os discípulos gostavam de 

chamar Próspero, fala a seus alunos em torno da estátua do majestoso espírito do ar. Eis um trecho do 

texto:

Naquela tarde, o velho e venerado mestre, a quem costumavam chamar de Próspero, numa 
alusão ao sábio mago de A Tempestade shakesperiana, se despedia de seus jovens discípulos, 
depois de um ano de tarefas, mais uma vez reunindo-os a sua volta.
(...) na sala dominava – como nume de seu ambiente sereno- uma primorosa estátua de bronze, 
representando o Ariel de A tempestade (RODÓ, 1991, p. 13).

Rodó tem como objetivo de seu texto falar com a juventude latino-americana: “Penso também que 

o espírito da juventude é um terreno generoso onde a semente de uma palavra oportuna costuma gerar, 

em pouco tempo, os frutos de uma imortal vegetação” (RODÓ, 1991, p. 15). Sendo a juventude vista 

como a semente para a mudança. 

Para Antonio Mitre, após mais de um século da publicação da obra talvez seja mais fácil enxergar 

em Ariel o tempo histórico do qual foi expressão madura. Segundo ele, os temas principais do ensaio, 

sejam eles: apologia do ócio, beleza, educação, crítica ao utilitarismo e a deformação democrática, 

foram antes de tudo respostas ao embate entre tradição e mudança pelas quais passavam os países 

do Prata na virada do século (MITRE, 2003). Refiro-me a esse ponto para afirmar que Ariel foi uma 

resposta a um determinado tempo histórico, e assim sendo é um texto esclarecedor dos medos e 

oposições presentes no período.

Otávio Ianni afirma que a obra é fruto das mudanças pelas quais passava o Uruguai e todos os 

Figura 2: José 
Enrique Rodó.
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países da região do Prata na virada para o século XX, como principalmente a grande onda imigratória, 

o que exigiria uma “refundação” da pátria (Ianni, 1991). Retamar afirma ainda que a obra de Rodó 

só pode ser plenamente entendida como produto de uma renovação que vinham experimentando as 

letras e o pensamento hispano-americano no período compreendido entre 1880 e 1920 (RETAMAR, 

1988, p. 121). Período marcado pela intervenção norte-americana no continente, como no caso da 

independência cubana em 1898.

Assim, na obra de Rodó, Ariel representa toda a idealização de uma América Latina espiritualizada 

e humanista, contra os Estados Unidos da América, a terra de Caliban, os utilitaristas vazios. Ariel é o 

símbolo máximo do que deve ser alcançado e seu pedestal é a Cordilheira dos Andes.

Ariel é a razão e o sentimento superior. Ariel é esse sublime instinto de perfectibilidade, por 
cuja virtude se engrandece e se converte em centro das coisas a argila humana a que vive 
vinculada sua luz - a mísera argila de que os gênios de Arimanes falavam a Manfredo. Ariel é, 
para a natureza, o excelso coroamento de sua obra. (RODÓ, 1991, p. 106).

Caliban é para Rodó o símbolo do utilitarismo norte americano. Afirma o autor:

 Imita-se aquele em cuja superioridade ou prestígio se acredita. É assim que a visão de uma 
América deslatinizada por vontade própria, sem a extorsão da conquista e logo regenerada 
a imagem e semelhança do arquétipo do norte, paira sobre os sonhos de muitos sinceros 
interessados em nosso porvir (RODÓ, 1991, p. 70).

 

“Temos nossa nortemania”, mas é preciso impor limites. Para Rodó assim como o Caliban de 

Shakespeare, os Estados Unidos representam o carnal, o material da vida humana. Neste aspecto, 

em última instância também Caliban serviria a causa de Ariel, porque para o intelectual também é 

necessário o bem estar material. Espera que em algum dia a “vontade americana que se serviu apenas 

a utilidade e a vontade também seja inteligência, sentimento e idealidade.” (RODÓ, 1991, p. 95)

Assim a obra de Rodó é um discurso humanista em favor da educação e do ideal de uma América 

Latina mais espiritualista. No entanto, seu símbolo Ariel, não se prende somente a América Latina, 

mas também se estende a Europa. O texto tem como forte referência autores europeus, entre eles o já 

mencionado Renan. 
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3. Caliban: O símbolo da América Latina?

Passemos agora à interpretação do intelectual cubano, Roberto Fernández Retamar. Escrito em 

1971 seu ensaio intitulado Caliban, também obra clássica do pensamento latino, suscitou acaloradas 

discussões, o que fez com que o autor “retornasse” ao texto em 1986, com o trabalho Caliban 

Revisitado, texto no qual o autor busca contextualizar a obra anterior.

Entendemos ser importante uma breve apresentação do autor para a compreensão de suas opiniões 

acerca de Caliban. Roberto Retamar nasceu em 1930 na capital cubana, Havana. No plano intelectual, 

Retamar, segundo afirma Darcy Ribeiro, “encarna a consciência crítica latino- americana como cubano 

assumido, martiniano professo e fidelista fiel”(RIBEIRO, 1988, p. 7).

Fundou em 1977 o Centro de Estudios Martinianos, que dirigiu até 1986, o que demonstra a defesa 

profunda das idéias de Martí, não tomando de forma nenhuma Rodó como antecessor na crítica contra 

o utilitarismo e o imperialismo norte-americano. Diz Retamar: “Martí foi o único a compreender 

o substrato histórico cujas conseqüências incomodavam escritores como Darío”(RETAMAR, 1988, 

p. 122). Para Retamar, a evolução nas obras literárias latino-americanas foi experimentada pelos 

escritores a partir de 1898, entre eles Rodó, o qual é referido da seguinte forma: “Sob esse novo signo 

se escreve o Ariel de Rodó, com sua impugnação espiritualista dos novos conquistadores, e sua ênfase 

patética nos valores latinos de nossa cultura” (RETAMAR, 1988, p. 123).

Caliban, escrito em 1971, retrata as idéias desse intelectual fiel à Revolução Cubana, após onze anos 

de sua implementação pelos revolucionários liderados por Fidel Castro, em janeiro de 1959. Caliban 

inicia-se com a seguinte pergunta: “Existe uma cultura latino-americana?”. Para o autor mencionar 

tal dúvida é o mesmo que perguntar a um latino americano se “Você existe?”. Respondendo uma 

entrevista em 1992, afirma:

La llamada cultura occidental es irrenunciablemente nuestra, lo que pasa es que no es toda 
nuestra cultura. La nuestra tiene raíces e desarrollos propios. En algunos casos esto es  muy 
evidente, porque  se subrayan aspectos, as veces, excesivamente locales. Pero es tan así incluso 
en autores que rechazaron o impugnaron todo el costado local en sus obras (RETAMAR, 1992, 
p. 1) 



7

Digamos que o tema da identidade e cultura ibero-americana seja um forte tema na obra do intelectual 

cubano. Continuando o ensaio, Retamar afirma que temos poucas línguas para nos comunicar e essas 

são línguas trazidas pelos colonizadores. É assim com o espanhol, o português, o inglês, e o francês. 

Nesse ponto faz analogia com a peça de Shakespeare onde Próspero foi quem ensinou Caliban a 

falar: “Tu me ensinaste a falar e meu único proveito foi aprender a amaldiçoar. Que a peste vermelha 

te carregue por terdes me ensinado a tua língua” (SHAKESPEARE, 1991, p. 47). Esse aprender a 

falar com o colonizador, Retamar remete ao processo de conquista da América, no qual assim como 

Caliban, o povo das Américas tomou como sua a língua do colonizador.

Caliban é um anagrama de canibal; para Retamar o termo canibal provém de caraíba. Os caraíbas, 

antes dos colonizadores, ocuparam as ilhas da América Central; seu nome se perpetua no Mar do 

Caribe. Ao mencionar o diário de Cristóvão Colombo, Retamar apresenta as contradições entre o 

termo canibal e o indígena pacífico, o chamado Taíno, o suposto homem pacífico, que em 1516 serviu 

de inspiração para a Utopia de Tomas Morus. Por sua vez o caraíba ocupa a visão degenerada de 

canibal, o homem bestial a margem da civilização que devora seu semelhante. Para ele, ambas as 

visões estão muito mais próximas entre si do que se pode imaginar, constituindo simplesmente opções 

de arsenal ideológico da burguesia nascente. Diz Retamar:

Que os caraíbas se assemelham a descrição de Colombo (...) é um fato tão provável quanto 
terem existido homens com um olho só e outros com focinho de cão, ou homens com rabo, 
ou as amazonas, que Colombo também menciona em suas páginas, onde cabem também a 
mitologia greco – latina, o bestiário medieval e a novela de cavalaria (RETAMAR, 1988, p. 
19).

 “Quem nos unifica é o colonizador”, o que explicaria por que tanto o caraíba quanto o taíno 

fora exterminados durante o maior genocídio da história, a conquista do Novo Mundo. No entanto, 

segundo Retamar, houve autores que defenderam os aborígenes de carne e osso, entre eles o elogiado 

Las Casas, e os que como Morus se prenderam aos aborígenes idealizados pelo colonizador, destaco 

entre eles Montaigne, com seu Dos Canibais, ensaio que segundo o autor foi traduzido por Giovani 

Floro, amigo pessoal de Shakespeare e do qual o famoso escritor inglês, teria possuído um exemplar, 
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que o teria inspirado para escrever A Tempestade. A ilha da história estaria nas Antilhas, porém Caliban 

não encarna os ideais de Montaigne em relação aos habitantes do Novo Mundo, bem ao contrário, ele 

é o bárbaro, o ser que não se encaixa na civilização européia. 

Vale transcrever Montaigne:

(...) Não vejo nada de bárbaro ou selvagem no que dizem daqueles povos; e, na verdade, cada 
qual considera bárbaro o que não se pratica em sua terra. E é natural, porque só podemos julgar 
da verdade e da razão de ser das coisas pelo exemplo e pela idéia dos usos e costumes do país 
em que vivemos (MONTAIGNE, 1980, p. 101).

Como vemos nessas palavras os “canibais” de Montaigne nada tinham de bárbaros, enquanto o 

Caliban shakesperiano é uma criatura bécil, “um escravo selvagem e deformado” (SHAKESPEARE, 

1991, p. 17). 

Retamar afirma que o mito calibanesco na América 

Latina tem seu surgimento ligado ao ano de 1898, 

quando da intervenção norte-americana em Cuba, em 

Porto Rico e nas Filipinas. Assim é esse momento que 

marca a produção de Rodó e Ruben Darío, grande 

poeta do período modernista que também entende 

Caliban como símbolo dos Estados Unidos. Em um 

de seus ensaios Dário após discorrer sobre os males da 

influência yankee afirma: “¡Miranda preferirá siempre 

a Ariel; Miranda es la gracia del espíritu; y todas las 

montañas de piedras, de hierros, de oros y de tocinos, 

no bastarán  para que mi alma latina se prostituya a Calibán!” (DARÍO, 1898, p. 4).

No entanto, diferentemente desses dois autores Roberto Fernández, acredita ser desacertada a ideia 

de fazer de Ariel o símbolo da América Latina. Retamar fala que enquanto para Rodó, Ariel é o 

símbolo de “nossa civilização”, o que em suas palavras não se aplicaria somente a América Latina, 

mas também ao Velho Mundo. Para ele a ideia de Caliban - Estados Unidos que Rodó divulgou, 

Figura 3: Roberto Fernández Retamar
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estaria completamente desacertada, o que exemplifica com o pensamento de José Vasconcelos2  “Se 

os ianques fossem apenas Caliban, não representariam maior perigo” (RETAMAR, 1988, p. 25). 

Assim a figura do norte-americano não se equiparia a Caliban, já que sua influência se espalhava por 

todo o continente.

Segundo Retamar a identificação de Caliban com o povo latino americano teria sido feita 

primeiramente por Georges Lamming, onde Caliban é dominado por Próspero através da linguagem. 

Ainda em 1964 John Wain afirma que Caliban “provoca o patetismo de todos os povos explorados, 

expresso pungentemente no início de uma época de colonização que duraria trezentos anos 

(RETAMAR, 1988)”. Em 1969 Caliban foi descrito como símbolo latino por três escritores, fato que 

Retamar destaca em seu texto de 1971, Aimé Césaire, Edwart Branthwaite e o próprio Retamar com 

seu “Cuba até Fidel” (RETAMAR, 1988).

Assim conclui Retamar:

Nosso símbolo, então, não é Ariel, como pensou Rodó, mas Caliban. Isso se torna 
particularmente claro para nós mestiços que habitamos as mesmas ilhas onde habitou Caliban: 
Próspero invadiu as ilhas, matou os nossos antepassados, escravizou Caliban e lhe ensinou 
sua língua para poder se entender com ele (RETAMAR, 1988, p. 29).

No entanto, mesmo propondo Caliban como símbolo, reconhece que o personagem não é totalmente 

latino americano, é elaborado por uma imaginação estranha, mesmo que tenha sido inspirado nos 

indígenas dos textos da Conquista do Novo Mundo. Reconhece também que se não fosse pelo Ariel 

de Rodó, seu texto teria outro nome, e que embora Rodó tenha tomado Ariel como símbolo, não 

perdeu de vista o verdadeiro problema do período: a imposição do utilitarismo norte-americano e seu 

fascínio sobre a América na qual viviam.

Em 1986 Retamar retoma seu Caliban em novo ensaio, Caliban Revisitado. Afirma Retamar:

Um texto fora não só da intenção (constantemente impossível de verificar) de seu 
autor, mas de seu contexto, pode chegar a se converter em algo bem diferente do que 
foi e do que é (...). Se não for reconstituído à conjuntura em relação a qual foi escrito, 
o livro corre o risco de se converter em uma algaravia (RETAMAR, 1988, p. 140).

2Intelectual mexicano, que tem como obra clássica La Raza Cósmica, texto no qual defende que a América Latina está 
destinada a criar a quinta raça, uma síntese das demais existentes e por isso superior.
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Para justificar seu ensaio precedente, escrito em 1971, apresenta uma contextualização da década de 

1960, iniciando é claro pela vitória revolucionária no início de 1959. O autor afirma que, na década de 

1960, a esquerda tinha a hegemonia sobre a vida intelectual de vários países. Em outras instâncias a 

Revolução Argelina e o inicio da Guerra do Vietnã davam sua cota de influência. Assistiu também aos 

movimentos hippies e Flower Power. Na América Latina, que assim como Martí, Retamar chama de 

“Nossa América”, há a vitória de movimentos guerrilheiros e a emersão de figuras simbólicas como a 

do guerrilheiro e médico, Ernesto Guevara, o Che.  O romance, no âmbito da literatura, emergiu para 

o mundo, não como único elemento, mas como o principal em destaque.

 A década de 1970 inicia-se na visão de Retamar com a posse de Salvador Allende no Chile. E 

com o que autor acredita ser as reações do imperialismo nortista, como A Aliança Para O Progresso, 

financiadora de diversas ditaduras militares. Destaca também os movimentos contraguerrilheiros e 

agressões a Cuba e a multiplicação de bolsas financiadoras de pesquisa nos Estados Unidos da América 

para estudar a América Latina.

 Uma das faíscas em torno da qual fez com que fosse escrito Caliban foi a revista Mundo 

Nuevo, que originou-se da revista Cuadernos, decorrentes do evento “Congresso pela Liberdade da 

Cultura”, nos Estados Unidos, no início da Guerra Fria. Para Retamar o projeto desse impresso era 

claro: “Disputar a partir da Europa, com assomos de modernidade, a hegemonia da linha revolucionária 

no trabalho intelectual sob o continente latino-americano” (RETAMAR, 1988, p. 143).

 Em 1966, o jornal norte-americano The New York Times, escreveu um artigo sobre o 

financiamento do “Congresso pela Liberdade da Cultura” pela CIA. Os jornais ingleses The Sunday 

Times e The Observer, em 1967, concluíam o assunto, chamando a revista de “Baía dos Porcos 

Literária3”.  Mundo Nuevo desapareceu após as publicações, mas deixou muita desconfiança pela 

Revolução Cubana (RETAMAR, 1988).

 Em 1971, ano em que Caliban foi escrito, outro incidente marca as linhas do ensaio, a prisão 

do poeta Heberto Padilla, em Cuba, com a acusação de assumir atitudes anti-revolucionárias. Duas

 3Analogia com a invasão de cubanos treinados por norte-americanos , a ilha de Cuba, através da Baía dos Porcos,a tentativa 
fracassou, em 16 de abril de 1951.
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cartas tornam-se veículo de conflito nesse momento. A primeira escrita por vários intelectuais pedia 

explicações a Fidel acerca da prisão do intelectual, entre a primeira e a segunda carta, Fidel discursa 

e Padilla é libertado. A segunda carta, já com menos assinaturas, manifestava a vergonha e a cólera 

contra o regime cubano. A carta acusava Cuba de implementar um “Culto a personalidade”. Retamar 

discorda veementemente da carta (RETAMAR, 1988).

 Além das cartas, nesse período, numerosos documentos vieram à tona com manifestações a 

favor e contrárias a Revolução Cubana. Esses acontecimentos foram faíscas para a redação de Caliban. 

Diz Retamar:

Minhas linhas não nasceram do vazio, mas da conjuntura concreta, cheia de paixão, e, da nossa 
parte de indignação pelo paternalismo, pela acusação leviana contra Cuba e até pelas grotescas 
“vergonha” e “cólera” dos que haviam decidido se proclamar comodamente instalados no 
“Ocidente”, com seus medos, culpas e preconceitos, fiscais da revolução (RETAMAR, 1988, 
p. 149).

Afirma Retamar que Caliban foi fruto de trabalhos precedentes e ponto de partida para outros 

trabalhos. Mas que por ter sido escrito em meio a polêmicas e muito rapidamente, deixou várias 

lacunas. Estas o autor afirma que buscou completar em outros trabalhos.

Em conclusão a Caliban Revisitado, Roberto Retamar, apresenta o seguinte texto:

A tempestade não amainou. Mas da terra firma avista-se os náufragos de A Tempestade, Crusoé 
e Gulliver, para aqueles que esperam não apenas Próspero, Ariel e Caliban, Dom Quixote, 
Sexta-feira e Fausto, mas também Sofia e Oliveira, o Coronel Aureliano Buendía e, na metade 
do caminho entre a história e o sonho, Marx e Lênin, Bolívar e Martí, Sandino e Che Guevara 
(RETAMAR, 1988, p. 152).

4. Considerações finais

Ao apresentar esses dois autores e suas respectivas obras que falam pelas metáforas shakesperianas, 

busquei apresentar como ambos enxergam os personagens de formas diversas, para exemplificarem e 

construírem sua visão de América Latina.

Rodó priorizando Ariel, e, Retamar Caliban como símbolos do que Martí chamou de “Nossa América 
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Mestiça”, construíram sua visão de América no período no qual viviam. Qual dos dois viu melhor a 

situação? É difícil dizer. Rodó foi um intelectual uruguaio que viveu no início do século, e passou pela 

influência de 1898 e da fatídica imposição imperialista norte-americana no continente entre outras 

coisas como já mencionado participou e estava presente no processo de profundas modificações na 

região Platina. 

Cláudia Wasserman afirma que as mudanças ocorridas no início do século XX, sobretudo no campo 

intelectual, foram reflexo das transformações econômicas tais como a divisão do trabalho e uma maior 

integração dos países da América Latina com o mercado mundial. A transição da hegemonia inglesa 

para a norte-americana foram recebidas com certa desconfiança por uma parte da intelectualidade que 

temia uma invasão cultural mais forte e mais bem planejada (WASSERMAN, 2006). Em Rodó como já 

exemplificado é clara a preocupação com a invasão da cultura do norte e a crescente “deslatinização” 

dos países do Sul. A “nortemania” arriscada e que cegava. Caliban representa esse ser que não deve 

ser tomado como modelo de civilização, no entanto, Rodó reconhece que nem tudo está perdido nos 

Estados Unidos, reconhecendo que os bens materiais são importantes às coisas do espírito, só não 

devendo ser tomados como os meios principais para uma sociedade. Reconhece ainda nos norte-

americanos do período da independência como George Washington e Benjamin Franklin, exemplos 

do que a intelectualidade estadunidense trouxe de positivo.

Por outro lado, como afirma Wasserman, a obra de Rodó ultrapassou mais de uma geração e 

percorreu todos os países latino-americanos. Influenciando a construção de centros de reflexão acerca 

da identidade nacional e latino-americana, como o Ateneu de la Juventud, no México. No Peru e na 

Argentina a influência de Rodó também foi forte, como no peruano José de la Riva-Aguero, que escreve 

em 1910 seu Peru em la História, abarcando a geração de autores considerados arielistas. A obra de 

Rodó em todo o caso assim como a de José Martí, valorizou a originalidade latino-americana.

Retamar é um intelectual cubano que participou do processo revolucionário, em meados do século 

XX, combatendo a imposição do imperialismo norte-americano em sua pátria. Seu momento histórico 

é diferente do de Rodó, seu texto foi escrito no auge da Guerra Fria, o mundo já havia passado pelas 

duas Grandes Guerras. Cuba enfrentava o embargo econômico promovido pelos Estados Unidos. Nas 

Américas, fortes regimes ditatoriais se fortaleciam, como no Brasil, Argentina e Chile. O mito de uma 
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América Latina humanista já havia se diluído.

Caliban tem em suas páginas a paixão de um latino americano pela sua terra, um forte desejo de 

que os países da América Latina, em especial as Ilhas nas quais o autor nasceu, sejam reconhecidos 

como países de cultura própria e de muita riqueza intelectual. O texto é mais um esforço para que a 

intelectualidade latina seja valorizada, mesmo que sejamos comparados a Caliban, este não assume 

somente os aspectos negativos da peça do inglês Shakespeare, é um ser complexo, com sentimentos, 

submetido em sua própria terra, o único servo que já foi rei.
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