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RESUMO 

 

A presente tese tem como objetivo analisar as trajetórias intelectuais de 
Gilberto Freyre e Fernando Ortiz durante o período de 1906 até 1948, 
contextualizando-as historicamente e percebendo as relações entre esses dois 
intelectuais e a intelectualidade da América Latina do início do século XX. Suas 
formulações foram fundamentais na definição da identidade nacional em seus 
respectivos países, sendo resultado do debate com a intelectualidade de sua época. 
Nossa hipótese é que esses dois pensadores influenciaram-se mutuamente e 
produziram um campo intelectual compartilhado. Esse campo intelectual define-se a 
partir dos conceitos de transculturação e plasticidade, que possibilitaram a ambos 
uma leitura das especificidades históricas e sociais da América Latina, traduzida na 
expressão de um pensamento Latino-americano autônomo e descolonial, resultado 
das contribuições dos diversos povos que contribuíram na formação histórica e 
cultural do Brasil e de Cuba.  

Palavras-chave: cultura, identidade nacional, história dos intelectuais, 
pensamento Latinoamericano, história descolonial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This thesis aims to analyze the intellectual trajectories of Gilberto Freyre and 
Fernando Ortiz, during the period from 1906 until 1948, contextualizing them 
historically and realizing the relations between these two intellectuals and the 
intelligentsia of Latin America in the early 20th century. Their formulations were 
fundamental in defining the national identity in their respectives countries and were 
the result of the debate with the intelligentsia of his time. Our hypothesis is that these 
two thinkers influenced each other and produced a shared intellectual field. This 
intellectual field sets from the concepts of transculturation and plasticity, which 
mediates both a reading of the historical and social specificities of Latin America, 
translated in the expression of a Latin American thought autonomous and discolonial, 
result of the contributions of diverse peoples who contributed in the historic and 
cultural formation of Brazil and Cuba.   

Keywords: culture, national identity, history of the intellectuals, Latin American 
thought, discolonial history. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O que é um intelectual? 

Essa pergunta é simples e complexa a um só tempo. Intelectuais são homens 

que vivem de sua atividade mental, cujos produtos de suas idéias lhes garantem o 

sustento, homens vinculados ao mundo do conhecimento. Contudo, o intelectual é, 

ao mesmo tempo, um produtor de idéias, um homem que transforma o mundo em 

que vive. Um indivíduo que produz uma visão de mundo que influencia outros 

indivíduos a sua volta. Produto e produtor da sociedade, o intelectual é um homem 

que transcende a ordem preestabelecida. Todo intelectual é, em potencial, um 

transformador da sociedade, na medida em que busca implementar suas idéias. Os 

intelectuais são homens que vivenciam e analisam contextos históricos concretos e, 

diante desses contextos, constroem suas obras e atuam politicamente.  

O inicio do século XX no Brasil foi um período marcado por conflitos e 

problemáticas sociais, culturais e políticas. Eventos como a greve de 1917, a 

Semana de Arte Moderna de 1922, o Manifesto Regionalista de Recife, a Revolta do 

Forte de Copacabana, o Movimento Tenentista, a Coluna Prestes, marcam esse 

caráter. São momentos de ruptura na ordem existente, momentos de 

questionamentos, de novas leituras e de quebra de paradigmas. O Brasil vivenciava 

um intenso efervecer intelectual. 

Esse momento pode ser mais bem compreendido se observarmos como a 

república surge no país. Fruto da filosofia positivista pregada nos quartéis, sem uma 

efetiva participação popular, a república representou uma solução de continuidade 

do poder das oligarquias ligadas à produção de café. Mudava-se o sistema pra não 

se mudar a sociedade. A sociedade brasileira do inicio do século XX era herdeira 

legitima da sociedade imperial; filha do escravismo, do patriarcalismo, do 

coronelismo e do latifúndio. Estas estruturas sociais herdadas do período colonial 

ainda prevaleciam no Brasil. Impunha-se sobre os intelectuais do país a 

necessidade de estudar e entender as origens e o funcionamento dessas estruturas. 
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A partir dos anos 1920 começaram a surgir obras que buscavam interpretar e 

entender esse legado de nossa história, um exemplo nesse sentido é o Manifesto 

Antropofágico de Oswald de Andrade, que propugna uma interpretação de nosso 

caráter e de nossa identidade: 

Podemos dizer que o período dos anos 1920 marca uma nova preocupação 

intelectual: a definição de nossa identidade nacional, de nosso caráter. É nesse 

contexto que Mário de Andrade cria seu personagem Macunaíma, o herói sem 

nenhum caráter. Macunaíma seria uma espécie de síntese do brasileiro: ele é negro, 

índio e branco a um só tempo. 

Um novo país começava a surgir. A industrialização, o desenvolvimento das 

comunicações, o rádio, o telegrafo, os novos meios de transporte. Todos esses 

fatores impulsionavam as transformações sociais que, por sua vez, impunham uma 

mudança nas formas de interpretar e entender a sociedade. Os modernistas 

pregavam uma nova maneira de entender nossa história, uma nova literatura e, 

portanto, um novo pensamento sobre nossa realidade. Desse modo, a 

intelectualidade brasileira estava preocupada em entender nossa formação social.  

Os conflitos sociais do inicio da história republicana ainda ecoavam. A Revolta 

de Canudos, a Revolta da Chibata, entre outros, mostravam o quanto a propalada 

igualdade republicana ainda era distante da realidade vivida. Os preconceitos eram 

muitos e a sociedade marcada pela intolerância e desigualdade. 

Em Cuba, como de resto na maior parte da América latina, a situação não era 

muito diferente. Enfraquecida pela guerra de independência, a nação caribenha se 

defrontava com o momento de estabelecimento da república neocolonial. Por meio 

da chamada emenda Platt, os Estados Unidos ganhavam o direito de intervir na 

política cubana levando o país a uma situação de dependência e submissão. As 

elites que haviam se enriquecido com a exportação de açúcar no século XIX, 

mantinham ainda o controle econômico, político e social da ilha. Que havia sido, 

junto com o Brasil, um dos últimos lugares do mundo a abolir a escravidão. 

Esse é um fator que aproxima os dois países: ambos foram os grandes 

bastiões da escravidão no mundo. O Brasil - centro da produção açucareira do 

império Português, e Cuba - Pérola das Antilhas da coroa espanhola. Por essa 
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condição importante dentro dos interesses coloniais ibéricos, ambos os países se 

constituíram em paraísos da escravidão. 

 Justamente por serem centros do tráfico negreiro e, ao mesmo tempo, 

centros comerciais de suas respectivas metrópoles, Cuba e Brasil cristalizaram uma 

formação social diferenciada. Nesses países a presença das etnias africanas foi 

mais forte que em qualquer outro lugar do mundo. Cuba e Brasil são países que 

possuem uma influencia africana muito presente. 

Nos anos 1920, os afrodescendentes ainda não eram vistos com o devido 

respeito pelas teorias etnográficas que imperavam na academia mundial. A visão 

predominante era a de que os negros seriam inferiores por sua condição genética, 

marcados por um atavismo e uma propensão ao crime. As teorias biologísticas em 

voga impunham uma condição de inferioridade que não concedia aos negros uma 

condição igualitária nas respectivas sociedades. O elemento negro era visto como 

responsável pelo atraso e pela condição de subdesenvolvimento socioeconômico 

presente nesses dois países. No século XIX proliferaram diversas teorias que 

propunham o branqueamento da população. A negritude era um mal que devia ser 

extirpado. 

Nesse contexto, os primeiros estudos que tinham como tema as culturas e os 

saberes dos afro-americanos ainda lhes conferiam uma condição de inferioridade, o 

estudo da cultura dos negros interessava pelo exótico e pelo curioso. 

O presente trabalho - intitulado GILBERTO FREYRE E FERNANDO ORTIZ: 

Cultura, identidade nacional e história (1906-1948) - surgiu de uma inquietação 

teórico metodológica: Como explicar que dois intelectuais, em países 

geograficamente tão distantes como Cuba e Brasil, pudessem produzir uma obra tão 

parecida? Como explicar a afinidade intelectual de Freyre e Ortiz? E sobretudo, 

quais as razões que os levaram a produzir uma leitura relativa à história de seus 

respectivos países pautada em conceitos que inseriam o negro na cultura e na 

história nacional. 

Existe um certo silêncio sobre a história e os pensadores latinoamericanos e 

caribenhos na historiografia brasileira, predomina uma visão europeística na 

academia. Os silêncios muitas vezes são prenhes de vozes: existe no Brasil um 
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preconceito em relação ao Caribe disseminado nas academias, na verdade, um 

preconceito que possui origens profundas em nossa cultura, o Brasil sempre se 

achou mais europeu que americano. E esse modo de encarar as Américas como 

distantes, cria distorções e equívocos que beiram o ridículo. Muitos amigos 

perguntavam por que razão estudar Cuba? (alguns, que até estudavam temas de 

história antiga. Como se Júlio César fosse mais próximo de nós que José Martí). 

A razão primordial de estudar a relação entre esses dois intelectuais é 

conseguir compreender melhor o panorama intelectual da America Latina e do 

Caribe no início do século XX, pois creio que entender o que esses homens 

produziram de interpretação sobre a nacionalidade faz com que sejamos mais 

brasileiros, mais caribenhos e, para usar o conceito de Fernando Ortiz, desencadeia 

um processo de transculturação. Produzindo uma reflexão sobre o conhecimento 

histórico, sobre conceitos que definiram formas de encarar a vida e o mundo, na 

medida em que a história se apresente como processo de produção de 

conhecimento reflexivo.  

Nos últimos anos, por iniciativa de pesquisadores ligados ao CECAB (Centro 

de Estudos do Caribe no Brasil), a reflexão sobre as histórias da América Latina e do 

Caribe têm sido pautadas por diversos trabalhos, tais como o de Alexandre Martins 

de Araújo - sobre Trinidad e Tobago, o de Rickley Leandro Marques e de Rafael 

Saddi - sobre Cuba e o de Eliesse Scaramal - sobre o Haiti.  

Na verdade, a busca pela reflexão historiográfica em relação ao conceito de 

identidade nacional é um esforço que vem sendo feito pelos historiadores ha muito 

tempo, são abundantes os trabalhos sobre o tema. Mas existe um problema sobre 

um aspecto desse tema: até que ponto existiria uma identidade nacional 

homogênea? 

No século XX, diversos pensadores buscaram identificar esse aspecto. 

Contudo, o que se percebe no mundo pós-moderno é uma fragmentação das 

identidades, convivendo com a sobrevivência do nacionalismo enquanto amálgama 

social. De todos os movimentos políticos que tiveram seu florescimento no século 

passado, o único que sobreviveu ao sopro do “anjo da história” foi o nacionalismo. 

Nesse trabalho buscamos reconstruir o contexto intelectual do Brasil e de Cuba na 

época do surgimento das obras de Freyre e de Ortiz. A reconstrução desse contexto 
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é essencial para entendermos os diálogos que as obra de ambos estabeleciam, para 

isso, um dos refereciais que utilizamos em nosso trabalho foi o conceito de meta-

história e a noção de tempo histórico (KOSELLECK 1993), que nos serviram para 

compreender as relações entre as obras de Gilberto Freyre e de Fernando Ortiz e as 

imagens de nação produzidas no período. Para esse autor, a noção de tempo 

histórico não implica apenas na existência de um único tempo histórico, mas de 

vários tempos históricos superpostos uns aos outros e que se manifestam no 

horizonte de expectativa e no espaço de experiência de cada sociedade, nesse 

sentido é que entendemos a obra de Freyre e de Ortiz, como resultado de um 

mesmo espaço de experiência e de um horizonte de expectativas compartilhado.      

Entendemos os conceitos de identidade nacional em Freyre e em Ortiz como 

produtos históricos, relacionados aos momentos temporais em que foram 

produzidos. Por outro lado, buscamos abordar conceitos de escolas diferenciadas 

que nos permitissem entender o universo contexto e conceitual em que esses 

intelectuais moldaram suas respectivas idéias de nação. Um dos principais conceitos 

utilizados para a realização deste trabalho foi o conceito de cultura caribenha de 

NOVELO (1999), que nos permitiu entender a cultura cubana como parte integrante 

dessa cultura que se define pela multiplicidade, possibilitando contextualizar os 

processos identitários entre os cubanos e as análises de Ortiz sobre esse mesmo 

processo. Esse conceito também nos permitiu analisar os desdobramentos dos 

sentimentos de comunhão através dos quais cada nação simbolicamente constrói 

sua identidade de pertença, servindo para analisarmos a identidade brasileira em 

termos comparativos; o conceito de identidade cultural (HALL 2001) nos ajudou a 

perceber a amplitude da questão nacional, sendo que, principalmente sua discussão 

sobre a crise das identidades nacionais na pós-modernidade, nos permitiu entender 

os deslocamentos e a fragmentação identitários nas sociedades cubana e brasileira 

do início do século XX, cujo sintoma é o desdobramento de uma identidade unitária 

em várias identidades fragmentadas; para reconstruir as trajetórias intelectuais de 

Freyre e Ortiz utilizamos as noções relativas aos intelectuais e sobre o fenômeno 

ideológico (GRAMSCI 1995), que, nessa visão, é resultante dos processos de 

disputa política entre as classes que detém a hegemonia política e aquelas que 

buscam obter essa mesma hegemonia. Nesse sentido, as ideologias que dão forma 
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as diversas visões de mundo são respostas, em maior ou menor grau, às tentativas 

de subordinação e de imposição da classe dominante. 

Outro aporte utilizado foi o relativo ao chamado campo intelectual de 

(BOURDIEU, 2007). Para esse sociólogo, os intelectuais, ao atuarem diante das 

problemáticas que lhes são apresentadas, terminam por constituir um campo 

intelectual. Esse campo intelectual, por sua vez, se torna simultaneamente um 

campo de poder. Ambos os intelectuais tiveram, ao longo de suas trajetórias, uma 

intensa atuação política, que muitas vezes foi confundida com sua produção 

intelectual, dessa maneira, importava entender como sua produção acadêmica se 

entrelaça em sua produção política. 

Nesse sentido é que propusemos como recorte cronológico de nosso trabalho 

o período da primeira metade do século XX, mais especificamente de 1906, ano da 

publicação de Los Negros Brujos de Fernando Ortiz, pelo fato de que esse livro se 

constitui em um marco intelectual nos estudos sobre a identidade nacional cubana, e 

o ano de 1948 que constitui o ápice da produção intelectual freyreana e da 

consolidação de sua visão Latinoamericanista. 

Iniciamos nossa pesquisa pela leitura da bibliografia dos dois intelectuais no 

período de nosso recorte cronológico, tentando perceber suas relações e 

semelhanças intelectuais. Ao longo dos anos de 2008 e 2009, foram lidos e fichados 

os livros de Freyre e Ortiz escritos no período de 1906 até 1948. 

No ano de 2010, durante os meses de março e abril, realizamos a pesquisa 

de documentação de arquivo na Fundação Gilberto Freyre, onde investigamos a 

correspondência de Freyre e os originais de seus livros, além de verificarmos, na 

biblioteca pessoal, os livros de Ortiz, utilizando-os como documentação pertinente 

para avaliarmos a influência do pensador cubano sobre Gilberto Freyre.  

Durante os meses de dezembro de 2010, janeiro e fevereiro de 2011, 

viajamos a Cuba para realizar a pesquisa de documentação nos arquivos da 

biblioteca Nacional José Marti e no Instituto de Literatura e Lingüística de Havana. 

Em Cuba, verificamos a bibliografia freyreana entre os livros que pertenceram a 

Fernando Ortiz, as fichas de leitura das obras de Gilberto Freyre existentes nos 
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acervos e também consultamos jornais e revistas cubanos, referentes ao período 

que estudamos a trajetória intelectual orticiana. 

Assim, estruturamos nossa tese em duas partes, a primeira intitulada: 

PENSAMENTO IDENTITÁRIO, TRAJETÓRIAS INTELECTUAIS E CONTEXTO 

HISTÓRICO, dividida em 3 capítulos, trata das trajetórias intelectuais de ambos os 

pensadores buscando contextualizá-las em relação ao momento histórico da 

América Latina, do Brasil e de Cuba. 

No capítulo 01, intitulado Pensamento Identitário em Cuba e no Brasil, 

buscamos as origens históricas do pensamento identitário nesses dois países, 

procurando compreender como Gilberto Freyre e Fernando Ortiz inserem-se nesse 

debate intelectual, as influências que ambos sofreram em suas perspectivas 

analíticas dos intelectuais que os precederam nos debates sobre a identidade 

nacional e as questões raciais no início do século XX. Para entender suas obras e 

posicionamentos teóricos era necessário compreender os diálogos que as mesmas 

estabeleceram, quais as questões que preocupavam a intelectualidade naquele 

período e os caminhos interpretativos propostos em suas obras. 

No capítulo 02, intitulado Fernando Ortiz, do Biologismo à Transculturação, 

fazemos uma análise da trajetória de Fernando Ortiz desde suas posições teóricas 

iniciais, em Los Negros Brujos de 1906, até a sua obra de maturidade nos anos 

quarenta, com a publicação de Contrapunteo Cubano Del Tabaco y e El Azúcar, 

onde Ortiz apresenta o conceito de transculturação. Na construção desse capítulo, 

utilizamos o conceito de estética da recepção (JAUSS, 2000), no qual ele demonstra 

o papel do leitor na literatura e na construção do horizonte interpretativo que dá 

sentido às obras literárias em cada época, o que contribuiu para desvendarmos as 

razões presentes na construção teórica de Ortiz. Para entendermos as motivações 

teóricas de Ortiz tivemos que reconstruir o contexto de vida dos grupos subalternos 

em Cuba, as narrativas e as visões de mundo que foram encobertas pelo discurso 

hegemônico, recorremos ao conceito de cultura subalterna (GRAMSCI, 1995) e à 

categoria parâmetro de distorção (GHURA, 2000). Esses conceitos e categorias nos 

serviram de referencial para entendermos a cultura e as identidades dos grupos 

subalternos em Cuba e nos permitiram ir além da idéia de subordinação, que 

entende a cultura dos grupos não hegemônicos como mero reflexo da cultura dos 
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grupos dominantes. A obra de Ortiz apresenta um discurso sobre a identidade 

nacional cubana que responde a uma demanda por sentido própria do inicio do 

século em Cuba, onde as diversas etnias e grupos sociais se “harmonizam” em uma 

síntese cultural que Ortiz denomina de transculturação. Buscando entender a 

relação entre a obra de Ortiz e as imagens relativas à nação cubana produzidas no 

início do século, é que procuramos relacionar os conceitos de transculturação e os 

conceitos de raça, etnia e cubanidade na obra de Ortiz. Verificando, por outro lado, a 

relação entre a idéia de identidade em Ortiz e o contexto social cubano no período. 

O que nos foi possível perceber é que a obra de Ortiz apresenta uma visão da 

identidade cubana que dará importância às contribuições culturais do negro em 

Cuba e seu papel na formação da identidade cultural cubana. Além disso, o conceito 

de transculturação, ao destacar os contínuos processos de encontros e de “disputa” 

entre as identidades e as culturas das diversas etnias que compõe a sociedade 

cubana, produz uma visão integradora dessas diversas contribuições ao espírito 

identitário cubano.  

Os conceitos de transculturação, cubanidade, etnia e raça permitem entender 

a marginalização que os grupos subalternos sofreram no processo histórico cubano 

e visualizam uma integração dos negros à sociedade rompendo com as concepções 

anteriores que relegavam os negros a espaços periféricos da sociedade, onde o 

lugar reservado ao negro havia sido o das fronteiras sociais. Com esse objetivo 

utilizamos o conceito de entre lugar (BHABHA, 2001) para entendermos a formação 

das identidades culturais dos grupos subalternos cubanos. A metodologia que 

utilizamos foi analisar a obra de Ortiz e os discursos presentes na mesma, partindo 

da relação entre texto, contexto e intertexto. Ou seja, verificando como Ortiz constrói 

sua visão da realidade cubana, qual o contexto social em que a mesma é construída 

e os diálogos que ela estabelece, em dois sentidos: as influências que Ortiz sofreu e 

as leituras que foram feitas de sua obra. A principal fonte utilizada foi a própria obra 

de Ortiz; além das obras que estabelecem diálogo com ela e de outras fontes que 

nos permitiram entender o contexto cubano do período. 

No Capítulo 03 – Gilberto Freyre: do Culturalismo ao Latino Americanismo - 

buscamos reconstruir a trajetória de Freyre da mesma maneira que fizemos com 

Ortiz, tentando perceber os caminhos de sua construção teórica e as relações entre 

sua obra e o contexto brasileiro do inicio do século XX, as motivações políticas e 
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sociais de seus enunciados teóricos e, sobretudo, tentamos rediscutir sua relação 

com o pensamento Latino Americano. Nossa perspectiva foi a de fazer uma 

hermenêutica do texto freyreano, buscando elucidar e compreender seus caminhos 

e descaminhos, seus limites e possibilidades. Pretendemos dessa maneira 

reconstruir o espaço de experiência em que a obra freyreana foi construída e 

entender as relações entre seus conceitos e o contexto enunciativo em que os 

mesmos foram produzidos. Nesse sentido foi que utilizamos a contribuição teórica 

de Koselleck, para, a partir da idéia de espaço de experiência, buscarmos 

recosntruir o horizonte de expectativas desses intelectuais e, dessa forma, 

podermos compreender quais os sentidos que suas obras propõem-se a 

estabelecer, ao utilizarmos essa abordagem é que foi possível entender a crítica 

freyreana ao modernismo e sua aproximação ao pensamento latinoamericano.  

A segunda parte de nossa tese, intitulada SEMELHANÇAS, INFLUÊNCIAS 

MÚTUAS E PENSAMENTO HISTÓRICO, estruturada em 2 capítulos, busca 

reconstruir as influências mútuas exercidas pelos dois intelectuais, como Freyre 

influenciou Ortiz e como sofreu influências do pensador cubano, ao mesmo tempo 

buscamos estudar as semelhanças epistemológicas entre a obra de ambos e como 

isso significou a construção de campo intelectual, no sentido proposto por Bordieu 

(2007), verificando como esse campo intelectual se constituiu em uma leitura da 

história colonial que entendemos como descolonizadora. 

Nessa perspectiva, o capítulo 04, denominado Influências Mútuas: a 

Construção de um Pensamento Latino Americano, tem como proposta a discussão 

das relações intelectuais que Freyre e Ortiz estabeleceram entre si e como essas 

relações levaram os dois a construir um campo intelectual compartilhado, 

percebendo qual a influência dos projetos políticos acadêmicos e sociais defendidos 

pelos dois intelectuais e em que medida Freyre e Ortiz comungaram de um projeto 

epistemológico. De outro modo trata-se de mapear os interesses que permitem 

perceber objetivos em comum em suas obras e quais os marcos teóricos que 

possibilitaram a construção de um discurso sobre as identidades nacionais, que 

terminou por atender, em maior ou menor medida, aos interesses intelectuais dos 

latinoamericanos em relação à intelectualidade dos Estados Unidos, verificando em 

que medida suas obras se posicionam na região do continente americano e no 

contexto de disputa ideológica do início do século XX. Sabemos que suas obras, 
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apesar da relação que ambos estabeleceram com a sociologia e a antropologia dos 

E.U.A., não se tratam de uma mera adesão ao projeto imperialista estadunidense; 

pelo contrário, ambos são críticos ao imperialismo e demonstram com seus 

posicionamentos que os intelectuais nunca são receptáculos vazios de teorias, 

escolas e paradigmas; quase sempre os intelectuais, principalmente quando tem o 

peso e a importância de Freyre e Ortiz, conseguem transcender os limites e ampliar 

os sentidos, os significados e as possibilidades interpretativas com suas obras. 

É nesse aspecto que as obras de Freyre e de Ortiz se tornam mais 

interessantes, por serem autores que formularam um discurso que tem como foco e 

tropo a nação. São obras que enunciam uma visão de suas respectivas unidades 

nacionais, que produzem e reproduzem um discurso sobre a nacionalidade em dois 

países tão “distantes”. Meu objetivo, ao estudar as obras de dois intelectuais tão 

polissêmicos, foi, num primeiro momento, entender as relações que pudessem existir 

entre esses dois estudiosos, contudo, à medida que fui pesquisando percebi que 

entender Freyre e Ortiz só seria possível se conseguisse entender a fonte comum a 

seu pensamento e essa fonte, em nosso entendimento, é o pensamento e a história 

latinoamericanos. 

É exatamente esse projeto comum que tratamos no capítulo 05 - O 

Pensamento Histórico em Fernando Ortiz e Gilberto Freyre: Uma História 

Descolonial - nesse capítulo, buscamos entender esse projeto compartilhado, a 

construção de um pensamento sobre as identidades nacionais que levava em conta 

a história social de seus respectivos países, inserindo essa história na história da 

América Latina, e percebendo nessa especificidade a raiz de nossa identidade 

nacional. 

Buscamos entender como o conceito de cultura, que foi essencial na obra de 

ambos, esteve relacionado em sua epistemologia com a idéia de memória histórica. 

Tanto Freyre quanto Ortiz recorrem à história social para entender a formação 

identitária de suas nações, para eles é na memória histórica que reside o sentido da 

cultura nacional. Isso permitiu a eles compreender o sentido da colonização e, por 

conseguinte, construir um pensamento eminentemente descolonial, na medida em 

que vai mostrar que a história da América Latina, do Brasil e de Cuba não foi um 

processo de mera imposição de cultura por parte do europeu, sendo fruto da 
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miscigenação e da transculturação ocorridas no espaço Latino-americano. Esses 

intelectuais romperam com os modelos interpretativos que predominavam em sua 

época e lograram formular um projeto político nacional, que buscava em suas 

formulações integrar as diversas culturas que compunham suas respectivas 

nacionalidades. 

Assim, foi possível entender o projeto político que existe no contexto histórico 

em que essas obras foram produzidas. Essa é a proposta essencial desse trabalho: 

reconstruir a trajetória desses dois intelectuais, mostrando e dimensionando a força 

e o poder do projeto político e intelectual que foi o centro de suas obras. Tentando 

reconstruir o ambiente de significação desses homens que produziram e foram 

produtos de uma época histórica. 
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CAPITULO 01 

PENSAMENTO IDENTITÁRIO EM CUBA E NO BRASIL 

 

No período que se inicia com o fim da colonização espanhola e portuguesa na 

América até por volta de 1918, o pensamento Latino Americano foi marcado por uma 

temática pautada em dois conceitos que foram predominantes nos debates 

intelectuais: raça e nação. Esses dois conceitos, que foram utilizados em larga 

escala pelos pensadores americanos nesse período, eram fundamentais nas 

definições de cultura e sociedade.  

Para os intelectuais desse período, só era possível pensar a cultura nos limites 

da nação, sendo que para eles a nação deveria ser entendida como expressão da 

raça. Muitos historiadores tem se referido ao fim da Primeira Guerra Mundial como o 

marco que define o início do século XX, 1 a partir de 1918, novas questões foram 

colocadas em debate pelos intelectuais; afinal, a guerra fora resultado do 

nacionalismo europeu e, nesse sentido, fazia-se necessário rediscutir os limites e 

possibilidades do conceito de nação. 

Diversos autores têm estudado o fenômeno do nacionalismo, que nos anos 

1930 desembocou nos extremos do Nazismo e do Fascismo2. O contexto mundial 

era de uma crise do colonialismo que havia levado a guerra e que era questionado 

em todas as suas dimensões. Desde o século XIX, com o fim do sistema colonial na 

América Latina, os intelectuais hispanoamericanos buscavam entender e justificar a 

nacionalidade. A preocupação com a identidade nacional e com o sentido e o 

significado dessa mesma nacionalidade se impunha como tarefa aos pensadores do 

caribe e da América como um todo.  

                                                           
1 Um exemplo é o historiador inglês Eric Hobsbawn, que em seu livro Era dos Extremos considera 
que o “breve” século XX teria começado efetivamente em 1918 com o fim da guerra. 
2 Importantes estudos nessa linha foram os de Benedict Anderson, Eric Hobsbawn e o interessante 
trabalho do português João Bernardo que mostram como a idéia de nacionalismo, distorcida e 
ampliada pelo nazi-fascismo, fortaleceu-se no inicio do século XX em todo o mundo. 
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Nesse cenário, surgem novas vozes e novas perspectivas interpretativas, que 

buscavam entender a história e a sociedade utilizando novos referenciais teóricos. 

Não bastavam mais as teorias que definiam a America partindo de conceitos e 

visões europeus3 era o momento de novas perspectivas que levassem em 

consideração o ponto de vista do negro e de sua cultura, como afirma SKIDMORE 

(1976, p.68): 

A teoria de que o ariano (ou anglo-saxão) tinha atingido o mais alto 
grau de civilização e estava, em conseqüência, destinado, 
deterministicamente, pela natureza e pela História, a ganhar o 
crescente controle do mundo – era sustentada por bem elaboradas 
monografias históricas.  

Na America Latina a idéia de identidade nacional era produzida e articulada por 

uma intelectualidade que buscava a afirmação de novos paradigmas que 

rompessem com as estruturas coloniais e pudessem produzir um amalgama social 

dos diversos grupos que participaram da experiência de libertação nacional. Os 

países do Caribe e da América Latina haviam rompido com o modelo colonialista, 

era um momento de construção dos estados nacionais e a intelectualidade Latino 

Americana buscava estabelecer uma idéia de nação que pudesse integrar índios, 

negros e brancos em uma identidade nacional homogênea. 

Nessa época, o conceito de raça tinha um alcance que ia além da mera 

definição biológica do termo. Ao negro era atribuída uma predestinação atávica: os 

negros seriam biologicamente inferiores e por esse motivo seriam mais propensos 

ao crime, intelectualmente inferior e culturalmente incapaz das realizações que os 

brancos europeus haviam alcançado. Essas concepções eram influenciadas pelas 

obras dos criminologistas italianos Cesare Lombroso e Enrique Ferri. As teorias 

lombrosianas relativas à inferioridade do negro levaram até a criação de uma 

pseudociência: a crâniometria, que buscava, por meio de medições do perímetro 

encefálico, identificar características de propensão ao crime e de inferioridade 

intelectual nos negros4. 

                                                           
3 Um trabalho interessante sobre essa perspectiva é o de Antonello Gerbi em O Novo Mundo – 
História de uma Polêmica 1750-1900, São Paulo: Cia das Letras, 1996.   
4 Segundo Lombroso o delinqüente apresentaria características que o diferenciariam, ele seria uma 
variedade da espécie humana, uma raça degenerada física e moralmente e portanto uma regressão 
ou mesmo uma sobrevivência do homem primitivo, naturalmente propenso ao crime e a violência. 
Veja-se LOMBROSO, César. O Homem Delinqüente, Porto Alegre: Ricardo Lenz Editor, 2001.  
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No Brasil um dos maiores seguidores de Lombroso foi o médico Nina 

Rodrigues, que explicava os problemas sociais brasileiros pela “inferioridade racial” 

dos mestiços oriundos da mistura de índios negros e brancos. Essas idéias também 

influenciaram Silvio Romero e Euclides da Cunha que, em suas obras, apresentam 

uma visão negativa da miscigenação.  

O presente capítulo tem como propósito analisar, contextualizando 

historicamente, a obra de dois intelectuais que demarcaram e estabeleceram uma 

tradição interpretativa sobre a cultura e a identidade nacional na América Latina. O 

pensador cubano Fernando Ortiz Fernandez e o sociólogo brasileiro Gilberto de 

Mello Freyre. Ambos foram objeto de inúmeras teses, debates e polêmicas. Ambos 

produziram uma obra de valor inestimável, e tem em comum o fato de terem sido 

pioneiros na incorporação do negro, enquanto elemento civilizador e protagonista da 

história e da cultura nacional, tanto em Cuba quanto no Brasil. 

Analisar as trajetórias desses dois intelectuais, tendo como ponto de partida o 

delineamento do contexto histórico em que ambos produziram suas obras, permite 

reconstruir o momento histórico em que eles produziram suas obras. Os intelectuais 

são produtores de universos de significação e ao mesmo tempo inserem-se nas 

lutas de seu tempo, participam da vida social de maneira consciente ou não.  

O conceito de intelectual aqui proposto é o de Jean Paul Sartre5, que entende o 

intelectual como produto e produtor de uma visão de mundo. Segundo Sartre, a 

maioria dos intelectuais provém das classes médias. São educados e preparados 

para disseminar os valores hegemônicos na sociedade, esses valores são 

apresentados como conceitos universais. Contudo, os intelectuais se encontram 

impedidos de aplicar esses conteúdos em escala verdadeiramente universal. 

Exatamente essa contradição entre um saber universalizante e uma prática 

particular é que faz com que o intelectual se rebele e passe a contestar a ordem 

vigente. 

Para diferenciar um intelectual de um cientista Sartre utiliza um exemplo que se 

tornou clássico: um cientista que trabalhe na produção da bomba atômica é só um 

                                                           
5 SARTRE, Jean-Paul. Em defesa dos intelectuais. São Paulo: Ática, 1994. 
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cientista. Um cientista que questione a produção da bomba e se organize para lutar 

contra a sua produção é um intelectual. 

Nessa perspectiva, em geral, todo intelectual apresenta uma visão de mundo 

que contesta os valores preestabelecidos, na medida em que os intelectuais sempre 

produzem visões de mundo e são portadores, em maior ou menor grau, de 

autonomia em relação às ideologias hegemônicas na sociedade. 

Outro aporte importante para entendermos o papel dos intelectuais é o do 

pensador italiano Antonio Gramsci6. Esse filósofo discute o papel dos intelectuais 

como os que fazem as relações entre as diferentes classes sociais possibilitando 

uma visão de mundo mais unitária e homogênea. Gramsci destaca que todas as 

camadas sociais possuem seus intelectuais, uns sendo ligados a uma classe 

fundamental (os chamados intelectuais orgânicos), outros inclusos nesta categoria 

apenas por participarem de determinada visão de mundo (que são chamados por 

Gramsci de intelectuais tradicionais). 

Freyre e Ortiz representam o tipo clássico do intelectual engajado sartreano, na 

medida em que ambos foram homens que tiveram uma participação ativa na política 

de seus respectivos países. Para usarmos a expressão sartreana, eram homens em 

situação. Por outro lado, em relação ao conceito gramsciano de intelectual, num 

primeiro momento, poderíamos pensar que ambos seriam intelectuais orgânicos das 

classes médias urbanas que ascenderam socialmente em todo o mundo no período 

inicial do século XX. Contudo, suas obras apresentam uma visão do negro e da 

sociedade que vai além dos limites intelectuais dessa mesma classe média urbana. 

Ou dito de outra forma: ambos são intelectuais que apresentaram uma visão que 

transcendeu os limites de uma visão de mundo limitada pelos valores e conceitos 

típicos da classe média. 

 Dessa forma, o que se pode perceber é que tanto Ortiz quanto Freyre 

representaram uma visão de mundo que integrava o negro na identidade nacional, 

essa visão rompia com os conceitos e preconceitos estabelecidos tanto em Cuba 

quanto no Brasil. Esses intelectuais representaram, de forma consciente ou 

inconsciente, uma mudança de paradigma teórico sobre o negro e seu lugar na 

                                                           
6 GRAMSCI, Antonio. Os intelectuais e a organização da cultura. Rio de Janeiro: civilização Brasileira, 
1995. 
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construção do projeto de nação. As mudanças sociais que o fim da escravidão 

propiciara (é importante lembrar que Brasil e Cuba foram os últimos países do 

mundo a abolir a escravidão) fizeram que cada vez mais o negro exigisse seu 

espaço na sociedade7   

 A idéia de identidade nacional e os conceitos de raça e nação além do 

conceito de transculturação, utilizado por ambos os autores8, produziram uma 

transformação nas matrizes interpretativas da nacionalidade e da história na América 

Latina. Essa proximidade entre os dois intelectuais foi apontada por diversos 

autores9, contudo não existe nenhum estudo sistemático sobre as relações, as 

diferenças, similitudes e contrapontos entre os dois pensadores, BURKE (1997, p. 3) 

assinala:  

Os dois homens pertenceram mais ou menos à mesma geração: Don 
Fernando, nascido em 1881, era 19 anos mais velho. Ambos tinham 
um amplo espectro de interesses, com centro na sociologia, na 
antropologia e na história. Ambos deram mostras de intenso apego 
às suas culturas, nas quais tinham suas raízes e que conheciam 
profundamente. Ambos interessaram-se pela vida cotidiana ou, por 
exemplo, pela história social do corpo. Assim como Freyre 
reconstruiu a aparência física da comunidade negra a partir de 
cartazes descrevendo escravos foragidos, Ortiz reconstruiu 
carinhosamente o andar balouçante característico dos negros curros, 
os jovens e vaidosos gângsteres negros de Havana. Os dois 
estudaram festivais – e, curiosamente, é Don Fernando quem tem 
mais a dizer sobre o carnaval. Ambos escrevem prazenteiramente 
sobre a história da comida: assim como Freyre dedicou um estudo 
aos doces pernambucanos, Ortiz escreveu um livro sobre “La Cocina 
Afrocubana”. E os dois evocavam o passado com certa nostalgia. 
Mas Ortiz, apesar de ilhéu, não era insular, assim como Freyre, posto 
que regionalista, não era um provinciano (...) 

Como estes dois estudiosos, que aparentemente jamais se 
encontraram (embora soubessem da existência um do outro), teriam 
estudado a cultura alheia? É tão fácil quanto estimulante imaginar o 
que Don Fernando teria escrito sobre o samba. É tão difícil quanto 

                                                           
7 Um exemplo dessa participação ampliada do negro pode ser visto em movimentos como o 
nacionalismo negro de Marcus Garvey e no movimento negritude que influenciaram essa mudança de 
paradigma na interpretação do papel social do negro, o início do século XX presenciou o surgimento 
de diversos movimentos de contestação. Garvey é considerado um dos maiores ativistas da história 
do movimento nacionalista negro, tendo liderado o movimento mais amplo de descendentes africanos 
até então. Criou  um movimento de profunda inspiração para que os negros tivessem a "redenção" da 
África, e para que as potências coloniais européias desocupassem a África. 
8 Freyre utilizará o termo transculturação a partir de 1944. Incorporando o conceito ao texto de seus 
livros anteriores, sem muitas vezes dizer que o conceito é de Ortiz. 
9 O Professor Júlio Pino da Universidade Estadual de Ohio, a Professora Regina Aída Crespo da 
Universidade Autónoma de México e ainda os trabalhos da historiadora Elide Rugai Bastos que 
tentam uma aproximação entre Freyre e o universo intelectual hispanoamericano do início do século 
XX. 
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fascinante tentar adivinhar o que seu Gilberto teria escolhido 
descrever em Cuba, à falta do sobrado, da senzala e da casa-grande 

Na verdade, o aspecto mais fascinante nos dois intelectuais é a similaridade 

de conceitos, de objetos e também de trajetórias; ambos foram homens engajados 

nas problemáticas de suas épocas e buscaram integrar, em suas análises, o negro 

na identidade nacional. 

O contexto histórico das quatro primeiras décadas do século XX foi marcado 

por um intenso debate em torno dos conceitos de nação, identidade nacional, raça e 

cultura. Freyre e Ortiz participaram de maneira ativa do debate e produziram leituras 

que até o momento atual são discutidas e tem referenciado um campo intelectual na 

América Latina.  

Nosso objetivo nesse capítulo é tentar situar o pensamento desses dois 

intelectuais no contexto histórico do início do século XX e perceber a dinâmica social 

e intelectual que perpassa suas obras, os diálogos e os debates que as mesmas 

estabeleceram com a intelectualidade mundial e da América Latina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1- GILBERTO FREYRE E OS PRECURSORES DA IDEIA DE IDENTIDADE 

CULTURAL NO BRASIL 

 

A questão da identidade nacional, a brasilidade sempre foi motivo de 

preocupação dos autores brasileiros, desde a criação do IHGB (Instituto Histórico e 
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Geográfico Brasileiro) em meados do século XIX, essa foi uma temática constante. 

Os pensadores ligados ao IHGB formularam uma história da nacionalidade que dava 

relevo a nossa unidade nacional, que seria a grande conquista do Império. Essa 

unidade era apresentada como distintiva do nosso processo de independência. Na 

América Hispânica a fragmentação que se seguiu a independência representava um 

aspecto visto como negativo pelos membros do Instituto. 

A unidade política construída pelo Império permitiu a construção de uma 

identidade nacional que pairava acima das diferenças regionais, contudo, essa 

identidade englobava apenas os setores da elite nacional, que no período 

monárquico, se estruturou em torno da produção cafeeira. 

Em paralelo ao surgimento da República, ocorrem conflitos sociais, políticos e 

culturais. O início do século XX, no Brasil, foi caracterizado por mudanças 

substanciais na sociedade, na política, na economia, enfim em todo o país. A 

proclamação da república no Brasil, em 1889, fora fruto da aliança entre 

cafeicultores paulistas e militares, ansiosos de maior participação política. 

São Paulo, que ao longo dos últimos anos do Império havia concentrado o 

poder econômico, passa a ser o centro das decisões políticas. Uma vez que os 

engenhos de açúcar - que firmavam o eixo econômico do Brasil na região nordeste, 

diante de uma conjuntura internacional desfavorável, da emergência de outros 

cultivos mais lucrativos em outras regiões, e debilitados com a perda da mão-de-

obra escrava - não tinham condições financeiras para a modernização e transição 

para mão-de-obra assalariada, perdendo espaço político no cenário brasileiro.  

Nesse contexto começou a se firmar no Brasil um “acordo de cavalheiros” em 

que se estruturava o federalismo brasileiro “sobre o café, café puro se possível, café 

com leite se necessário” (FAORO, 1995, p.554). Iniciar-se-ia uma alternância entre 

presidentes paulistas e mineiros, a denominada república do café-com-leite, que 

representava a alternância entre São Paulo e Minas Gerais, na ocupação da 

presidência da República. 

Na Presidência de Campos Sales (1898-1902), consolida-se esse modelo 

político. Cada vez mais o poder político estaria concentrado nas mãos das 

oligarquias agrárias. Essas oligarquias que dominavam em cada estado constituem 
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os chamados poderes regionais, que, sob a chancela de um líder aceito por todos, 

se articulam com São Paulo na política dos governadores.  

A partir de 1910 começam a se sedimentar as primeiras modificações na 

sociedade brasileira, a introdução das idéias anarquistas, do socialismo, e de 

perspectivas questionadoras trazidas pelos imigrantes europeus que vieram para o 

Brasil em grande número fugindo da I Guerra mundial e formaram as bases do 

ideário da classe operária brasileira. A greve dos trabalhadores de 1917, (primeira 

greve de operários no Brasil) demonstra a força de articulação que essas idéias 

vieram a ter no Brasil do início do século. 

 A burguesia nacional buscava ampliar seu poder político, em paralelo à 

aceleração do processo de industrialização brasileiro, relacionado ao contexto 

mundial que vigorou durante a Primeira Guerra, em que o Brasil se viu saindo da 

condição de país agrário-exportador intensificando sua industrialização pela política 

de substituição de importações. 

Por outro lado, a industrialização, o crescimento das cidades e o 

aparecimento das classes médias urbanas, colocam em cena outros setores da 

população brasileira, que contribuíram com o momento de transformações pelo qual 

o Brasil passou no início do século XX, uma vez que reivindicavam mudanças 

sociais, econômicas e políticas no país.   

Esse clima de conflitos sociais, pelo surgimento do operariado, não foi 

acompanhado por uma mudança no que se refere às questões étnicas, a postura 

que predominava no início do século XX ainda era a visão biologística de autores 

como o médico maranhense Nina Rodrigues que no século XIX construiu uma 

análise relativa à questão racial que tornou-se um paradigma nos estudos brasileiros 

sobre o tema. 

Em um artigo publicado no jornal A Gazeta , do Rio de Janeiro, em 1890, Nina 

Rodrigues utiliza pela primeira vez o termo antropologia – “anthropologia patológica”. 

Escreve também uma nota apoiando a iniciativa de Braz do Amaral, professor de 

“Elementos de Antropologia” no Instituto de Instrução Secundária de Salvador, de 

iniciar uma coleção de “objetos antropológicos” – esqueletos, chumaços de cabelo e 

recortes de pele dos índios do Estado. No Terceiro Congresso Brasileiro de Medicina 
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e Cirurgia, reunido em Salvador, em outubro desse ano, e de cuja comissão 

executiva Nina Rodrigues foi integrante, apresenta três trabalhos, que já possuíam 

uma preocupação antropológica.10 

A partir de 1891, Nina Rodrigues assumiu o posto de redator chefe da Gazeta 

Médica e publica um editorial criticando a ausência de debate científico e a pouca 

vida intelectual de Salvador.  

 Em 1892, em um artigo sob o título de “anthropologia criminal”, cita pela 

primeira vez, as “doutrinas da escola positiva italiana”, na análise do crânio de um 

bandido que se tornara famoso, Lucas da Feira. Em 1894, Nina Rodrigues publicava 

seu primeiro livro, As raças humanas e a responsabilidade penal no Brasil, no qual 

junta sua defesa da Medicina Legal ao seu interesse relativo ao papel da raça na 

patologia da população brasileira. O livro era dedicado a Cesare Lombroso, Ferri e 

Garófalo – “chefes da nova escola criminalista” - a Lacassagne –“chefe da nova 

escola médico-legal francesa” - e ao Dr. Corre, “o médico legista dos climas 

quentes”. João Vieira, professor de Direito Criminal em Recife, debateu com ele 

sobre o tema na Revista Brazileira, mas levou em consideração suas sugestões a 

respeito da precocidade do brasileiro em matéria criminal. No substitutivo que 

apresentou, como deputado federal, ao projeto de Código Penal que se discutia na 

Câmara em 1896. Nesse mesmo ano, Nina Rodrigues publica também seu primeiro 

artigo no exterior, “Nègres criminels au Brésil”, na revista editada por Lombroso em 

Turim, uma ampliação de sua análise sobre Lucas da Feira. 

   No ano seguinte, começa a publicar, na Revista Brazileira, os artigos que 

comporiam seu segundo livro, O animismo fetichista dos negros baianos, publicado 

primeiro em francês, na Bahia, traduzido por ele mesmo, em 1900, e só re-editado 

uma vez, em 1935, com prefácio e notas de Arthur Ramos. Publica, nos Annales 

Médico-Psychologiques e na Revista Brazileira, uma análise sobre Antonio 

Conselheiro e Canudos, que será lembrada por Euclides da Cunha em Os Sertões. 

A análise do crânio do Conselheiro, o qual recebeu no final da Quarta Expedição, só 

sairá publicada quatro anos depois, em francês, também nos Annales – só sendo 

                                                           
10 Para uma informação mais detalhada sobre Nina Rodrigues vide o artigo de Mariza Corrêa na 
página web da sociedade brasileira de história da medicina, disponível em: 
http://www.sbhm.org.br/index.asp?p=medicos_view&codigo=200 



34 

 

editada em português quarenta anos depois numa coletânea organizada por Arthur 

Ramos (Collectividades Anormaes). 

É preciso salientar que o racismo de Nina Rodrigues caminhava par e passo 

com uma visão cientificista das questões étnicas, conforme salienta Mariza Correa 

2003: 

Quanto às idéias científicas da época, sua adesão era quase 
completa: é preciso dizer quase, já que, famoso por seu racismo, ele 
foi menos lido na clave do pesquisador cuidadoso e responsável pelo 
registro de boa parte da história oral dos descendentes de africanos 
na Bahia, aos quais dedicou vários de seus textos, tendo também ele 
enfrentado o preconceito local ao fazê-lo: consta da tradição baiana 
que recebeu o apelido de “negreiro” por essas pesquisas. Também 
não devem ter sido muito bem recebidas suas análises sobre o 
‘fetichismo’ dos terreiros nas quais ele o descrevia como análogo a 
práticas católicas – do mesmo modo que atribuía a perseguição 
policial aos terreiros a um ‘atavismo’ compartilhado pela polícia e 
pelos crentes.  Em seus muitos textos (65 artigos na sua bibliografia, 
ainda incompleta, e seis livros), quatro são artigos que ele, ou seus 
herdeiros intelectuais, deixaram em francês – certamente não por 
acaso, todos dizem respeito à influência da raça na degeneração do 
povo brasileiro, o mesmo assunto que predomina nos seus dois livros 
póstumos - ou três, se contarmos que o Animismo só apareceu em 
francês durante sua vida. Os livros que não se tornaram acessíveis 
como livros, enterrados como extensos artigos nas páginas da 
Revista dos Cursos da Faculdade, ou publicados em brochuras em 
Salvador, são textos mais técnicos, seja sobre a prática da medicina 
legal, seja sobre o serviço de assistência aos alienados no país, 
assunto ao qual esteve dedicado no final da sua vida, e são 
extremamente informativos sobre a história de ambos esses campos 
do saber no Brasil.  

 Nesse período, as análises que eram produzidas sobre a identidade nacional 

brasileira tinham um caráter fortemente racista. O conceito de nação não integrava 

os elementos subalternos da sociedade. Índios, negros e mestiços eram vistos como 

elementos inferiores que precisavam ser extirpados ou substituídos por migrantes 

brancos europeus. Diversos dos pensadores que produziram analises da sociedade 

brasileira no século XIX propunham o “branqueamento” de nossa população. Assim 

podemos compreender que, no contexto em que nina Rodrigues produz seus 

trabalhos, era quase que “natural” o racismo e as avaliações negativas do elemento 

negro. 

Todavia, as leituras sobre a obra de Nina Rodrigues padecem de um mal 

comum na academia brasileira: o anacronismo. Os críticos apegam-se aos 
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elementos negativos de sua produção e olvidam seu pioneirismo na análise 

antropológica de nossa formação social. 

Um autor que marca o período do final do século XIX e que, em certa medida, 

marca o espírito da época - segundo a leitura de SKIDMORE (1976) - foi Silvio 

Romero.11 Romero publica, em 1888, sua principal obra História da Literatura 

Brasileira. Nessa obra ele apresenta suas concepções sobre a identidade nacional, 

onde predomina uma visão da nação a partir de fatores internos: o meio e a raça, e 

fatores externos: as influências européias. Em sua visão os conceitos de raça e meio 

eram primordiais na compreensão de nossa identidade nacional. 

Os conceitos de raça e meio foram centrais nas análises da identidade 

nacional no século XIX e inicio do século XX. Conforme salientou Renato Ortiz12, 

Autores como Silvio Romero, Nina Rodrigues e Euclides da Cunha basearam sua 

interpretação da identidade brasileira nessas concepções. Esses autores tinham 

como paradigma teórico o evolucionismo e o darwinismo social, portanto fortemente 

influenciados pelas teorias em voga na europa.  

Nas décadas de 1910 e 1920 a análise de nossa identidade nacional foi 

marcada por outra visão que ainda marginalizava a contribuição africana. Trata-se 

da leitura de Oliveira Viana13. Esse historiador apresenta uma posição marcada pela 

idéia de eugenia, pela proposta de “branqueamento” de nossa população, defendida 

por Viana como algo que seria essencial ao nosso desenvolvimento 

socioeconômico. Em sua perspectiva o elemento negro em nossa etnicidade seria 

responsável pelo atraso do Brasil.  

                                                           
11 Sílvio Vasconcelos da Silveira Ramos Romero (Lagarto, 21 de abril de 1851 — 18 de 
junho de 1914) foi um crítico literário, ensaísta, poeta,filósofo, professor e político brasileiro. Tendo 
sido um dos principais intelectuais brasileiros a discutir a identidade nacional no final do século XIX. 
12 ORTIZ, Renato. Cultura brasileira e identidade nacional, São Paulo: Brasiliense, 2006. 
13 Francisco José de Oliveira Viana (Saquarema, 20 de junho de 1883 — Niterói, 28 de março de 
1951) foi um professor, jurista, historiador e sociólogo brasileiro, imortal da Academia Brasileira de 
Letras. Suas obras, versando sobre a formação do povo brasileiro, têm o mérito de ser das primeiras 
que tentaram abordar o tema sob um prisma sociológico e diferenciado. Escreveu “Populações 
Meridionais do Brasil” (1918), considerado um clássico do pensamento nacional. Foi um dos 
ideólogos da eugenia racial no Brasil. Combateu a vinda de imigrantes japoneses para o Brasil. Ficou 
notoriamente reconhecido pela autoria de frases como “os 200 milhões de hindus não valem o 
pequeno punhado de ingleses que os dominam” e “o japonês é como enxofre: insolúvel”. Como 
jurista, especializou-se no Direito do trabalho, ramo então nascente no Brasil, que ajudou a 
consolidar, além de haver sido o organizador da legislação que criou o imposto sindical. 
 



36 

 

Segundo CARVALHO (1991) a preocupação primordial de Viana era com a 

explicação política de nossa história:  

A explicação do ocaso do Império feita por Oliveira Viana tornou-se 
clássica e foi retomada por muitos pesquisadores depois dele. A 
análise dos militares, particularmente, inspirou estudos recentes 
embasados na sociologia das organizações. Pode-se dizer que 
análises posteriores acrescentaram apenas duas causas políticas e 
ideológicas à queda do Império, para ficarmos dentro da delimitação 
do livro: o papel da Igreja e o de São Paulo, a província. 

 O tema da etnicidade e das relações interetnicas passava ao largo das 

preocupações de Viana e dos demais teóricos de nossa identidade nacional. 

Outro precursor dos estudos sobre nossa identidade nacional foi Roquete-

Pinto14, que, segundo PALLARES-BURKE (2005), teve uma influência muito grande 

sobre Gilberto Freyre e sua ruptura com as concepções racialistas. O próprio Freyre 

admite que foi a partir da obra de Roquete que abandonou a visão da mestiçagem 

como um processo doentio. 

Foi Roquette Pinto o primeiro, entre nós, a distinguir com nitidez de 
espírito crítico e segurança de saber científico o "mestiço doente" do 
"mestiço", repelindo a idéia de patologia da miscigenação a que se 
afeiçoara Nina Rodrigues nos seus estudos sobre o problema do 
africano no Brasil. Como foi Euclides da Cunha quem pôs em pratos 
rigorosamente limpos a questão da suspeita "patologia" do clima do 
Brasil tropical.15 

 Outro intelectual importante no período foi Arthur Ramos,16 sua 

concepção da identidade nacional - tributária de Nina Rodrigues, do qual se dizia 

discípulo - tem um enfoque inovador ao incorporar a contribuição da psicanálise de 

Freud e a chamada psicologia social, na interpretação das manifestações culturais 

afrobrasileiras. 

                                                           
14 Edgar Roquette-Pinto (Rio de Janeiro, 25 de setembro de 1884 — Rio de Janeiro, 18 de 
outubro de 1954) um dos primeiros estudiosos da etnologia brasileira foi médico legista, professor, 
escritor, antropólogo e ensaísta. Foi membro da Academia Brasileira de Letras e é considerado o pai 
da radiodifusão no Brasil. 
15 FREYRE, Gilberto. Precursores esquecidos. O Jornal. Rio de Janeiro, 21 jul. 1942. 
16Arthur Ramos de Araújo Pereira (Pilar, 7 de julho de 1903 — Paris, 31 de 
outubro de 1949), médico psiquiatra,psicólogo social, etnólogo,folclorista e antropólogo brasileiro, foi 
um dos principais intelectuais de sua época. Teve grande destaque nos estudos sobre o negro e 
sobre a identidade brasileira e foi também importante no processo de institucionalização das Ciências 
Sociais no Brasil. 
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Em seus trabalhos Ramos defende Conceitos como mentalidade pré-lógica, 

afetividade e complexo de Édipo, esses conceitos vão ter uma grande importância 

em sua obra sobre a cultura negra no Brasil. Ramos utilizou esses conceitos em 

seus estudos sobre o candomblé e a macumba brasileiros. 

Para Arthur Ramos, a cultura africana é vista em uma perspectiva radical e 

essencialista. Crítico do processo de sincretismo, entendia que esse processo 

significava a perda da cultura originária. Em sua perspectiva, esse processo 

terminava por significar o fim das tradições de origem africana:  

Em suma, já não existem no Brasil os cultos africanos puros de 
origem. Em alguns candomblés, principalmente na Bahia, a tradição 
jeje-nagô é mais ou menos conservada. Mas não se pode deter a 
avalanche do sincretismo.17 

 É interessante notar que Ramos vai utilizar o conceito de mala vita para 

definir a delinqüência associada ao negro. Esse conceito foi criado por Fernando 

Ortiz em Los Negros Brujos, em 1906, tal qual Fernando Ortiz em sua Hampa 

Afrocubana, Ramos busca em seus trabalhos estudar a criminalidade associada ao 

negro. Utiliza o conceito de Fernando Ortiz e o cita ao longo do texto de O Negro 

Brasileiro, livro escrito em 1934: 

De modo que vamos assistindo à uma progressiva deafricanização 
da bruxaria, entrando todas essas práticas no domínio da 
sobrevivência. O bruxo torna-se uma entidade de mala-vita e suas 
práticas tem que ver quase sempre com justiça penal (...) 

 (...) A maconha saiu das macumbas e catimbós e se alastrou pelos 
quartéis, prisões e nos grupos de mala-vita brasileira.18 

 O pensamento de Ramos é contraditório: de um lado vai criticar as práticas 

religiosas afrobrasileiras por seu caráter primitivo; de outro, condena a repressão 

policial sobre as tradições, pois vê como caminho de “redenção” do negro a 

educação. 

                                                           
17 RAMOS, Arthur. O Negro Brasileiro. 5ª. Ed. Rio de Janeiro: Graphia Editorial, 2001, pg. 138. 
18 Idem, ibidem, págs, 154,160. 
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Essa perspectiva da educação como fator de integração do negro na 

sociedade era compartilhada com Anísio Teixeira, que foi amigo de Ramos e, junto 

com Afrânio Peixoto, foram figuras de destaque no movimento da chamada Escola 

Nova, conforme destacou SIRCILLI (2005): 

 

A relação entre Afrânio Peixoto e Anísio Teixeira era muito próxima, 
tanto do ponto de vista pessoal quanto profissional, e se intensificou 
com a chegada de Arthur Ramos ao Rio. Os três mantiveram um 
relacionamento de profunda colaboração em prol das reformas 
educacionais. Em 1935, ano em que se afastaria da administração 
pública, Teixeira nomeou Afrânio Peixoto para o cargo de reitor da 
Universidade do Distrito Federal.  

 O trabalho de Arthur Ramos representa mais um esforço na construção de 

uma identidade nacional que integrasse o negro. Ainda que de maneira contraditória, 

fruto das influências de Nina Rodrigues em sua formação, Ramos irá ampliar a 

visibilidade da cultura de origem africana no Brasil. 

Os anos 1920 foram marcados também pelo surgimento de novas 

abordagens, de novos paradigmas sobre a brasilidade. Se de um lado vicejava uma 

tradição pautada no liberalismo, no cientificismo e no biologismo, de outro, começam 

a surgir vozes que contestam essas perspectivas. Trata-se do movimento 

modernista brasileiro, que buscará uma nova interpretação da nacionalidade, 

pautada numa perspectiva diferente da tradição do século XIX. 

 A partir de 1922, com a Semana de Arte Moderna de São Paulo, autores 

como Mário de Andrade e Oswald de Andrade, vão buscar uma nova interpretação 

do Brasil e da brasilidade, que passavam a ser entendidas em sua multiplicidade 

étnica e cultural. O personagem símbolo do modernismo brasileiro, Macunaíma é 

como que uma síntese de nossa etnicidade multifacetada: ele é índio quando nasce, 

negro em sua trajetória de vida e branco ao final de sua jornada. Macunaíma é, por 

isso mesmo, o herói sem nenhum caráter, sua multiplicidade o torna inexplicável e 

ininteligível para os padrões da racionalidade européia. 

Essa crítica do modernismo ao europeísmo, dos autores ligados a tradição 

positivista e evolucionista, aparece pela primeira vez no manifesto antropofágico de 

Oswald de Andrade: 
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Contra todos os importadores de consciência enlatada. A existência 
palpável da vida. E a mentalidade pré-lógica para o Sr. Lévy-Bruhl 
estudar. 

Queremos a Revolução Caribe. Maior que a Revolução Francesa. A 
unificação de todas as revoltas eficazes na direção do homem. Sem 
nós a Europa não teria sequer a sua pobre declaração dos direitos 
do homem. 

A idade de ouro anunciada pela América. A idade de ouro. E todas 
as girls. 

Filiação. O contato com o Brasil Caribe. Ori Villegaignon print terre. 
Montaigne. O homem natural. Rousseau. Da Revolução Francesa ao 
Romantismo, à Revolução Bolchevista, à Revolução Surrealista e ao 
bárbaro tecnizado de Keyserling. Caminhamos. 

Nunca fomos catequizados. Vivemos através de um direito 
sonâmbulo. Fizemos Cristo nascer na Bahia. Ou em Belém do Pará. 

Mas nunca admitimos o nascimento da lógica entre nós. 

   Esse trecho é interessante por também fazer alusão à nossa proximidade 

com o Caribe, proximidade cultural e de uma mesma marca colonizatória. A América 

hispânica e o Brasil são o mundo do antropófago, que o europeu em sua sanha 

exploratória buscou colonizar. Mas o antropófago canibaliza o europeu e sua cultura. 

Alimenta-se dela, mas ao mesmo tempo a digere e transforma. Nossa cultura não é 

européia, nem indígena, nem africana, ela é a síntese de todas essas em uma nova 

conformação, as tentativas de estabelecimento de separações, de eugenias, de 

isolamento das múltiplas culturas que compõem a cultura nacional, são rechaçadas 

pela intelectualidade modernista. Para os modernistas, o Brasil era visto como a 

síntese de culturas que se encontraram e se transformaram no processo mesmo 

desse encontro. Essa idéia é a noção mesma de transculturação, conceito do 

antropólogo cubano Fernando Ortiz, que iremos estudar um pouco adiante. 

 Os modernistas produziram uma ruptura interpretativa ao perceber os 

múltiplos componentes da cultura nacional. Essa rotura é que irá permitir que as 

interpretações de nossa nacionalidade possam incorporar as contribuições de 

indígenas e africanos. 

  A América Latina no início do século XX passava por um momento de 

rearticulação política, os Estados Unidos buscavam se impor como potência mundial 

e sua política exterior na região tinha como foco o estabelecimento de enclaves 
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econômicos. Uma das características mais evidentes da nova política era a 

consolidação da dependência e subordinação das economias latino-americanas aos 

interesses do irmão mais rico do norte. Como resultado dessa atitude 

estadunidense, cada vez mais vão se reforçar, na América Latina, as demandas por 

interpretações da nacionalidade que permitissem um caminho alternativo de 

desenvolvimento. No México, na Argentina, e em outros países latino-americanos, 

ganham força as concepções nacionalistas. Importava, nesse momento, o estudo da 

nação, de suas origens e de seus desafios.   

No Brasil a situação não era diferente. Os modernistas brasileiros, autores 

como Mario de Andrade, Oswald de Andrade e mesmo alguns pré-modernistas 

como Monteiro Lobato, já apresentavam essa preocupação com a definição do 

caráter nacional; essa demanda por identificar os elementos que compunham a 

identidade nacional será também a da geração seguinte que terá como foco de suas 

preocupações intelectuais exatamente a definição de nossa formação histórica 

nacional. 

Nesse período, Gilberto Freyre principia sua produção intelectual, que na 

visão de PALLARES-BURKE (2005, p. 303) apresenta ainda uma forte influência dos 

pensamentos anteriores: 

Acompanhando-se a trajetória de Gilberto Freyre nos anos 1920, 
pode-se dizer que, do mesmo modo que Henry Mencken, sua 
posição quanto às questões raciais permaneceu durante algum 
tempo bastante ambígua. Ao mesmo tempo em que se referia com 
desprezo a uma aristocracia brasileira decadente que se misturava e 
se amasiava com “mulatas gordas de cabelo encarapinhado”, 
expressava nostalgia pelos bons tempos do Sul norte-americano 
escravocrata e se entusiasmava pela política eugenista dos Estados 
Unidos e seus mentores, também parecia ocasionalmente se 
impressionar com Franz Boas e sua perspectiva questionadora 
dessas visões e da ciência que pretensamente as sustentava. 

 Esse momento de ambigüidade se deve, antes de tudo, às características da 

formação de Freyre, pois vindo de uma família que representava exatamente essa 

aristocracia agrária, se defrontava com um novo país. Da mesma forma que sua 

formação inicial remontava aos trabalhos de Oliveira Viana e de Silvio Romero, 

Freyre irá se defrontar com as novas perspectivas interpretativas em debate. É 

nesse ambiente de efervescência social, cultural e interpretativa que Freyre inicia 

sua produção intelectual.   
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 A partir de 1930, novas idéias iriam surgir sobre a identidade nacional. Dentre 

estas obras destaca-se a de Sérgio Buarque de Holanda que, em Raízes do Brasil 

(1936), buscou explicar nosso caráter nacional a partir de nossas influências 

ibéricas. Para esse autor, os liames de nossa origem católica, a busca pelo lucro 

fácil e o espírito de aventura teriam definido nossa maneira de ser, sintetizada no 

conceito de Homem Cordial. Holanda será o primeiro a dar um enfoque baseado na 

nova sociologia produzida na Europa, principalmente a de Max Weber. Esse novo 

enfoque permitirá perceber os elementos de uma tipologia da brasilidade que, 

segundo o pensamento de Sergio Buarque, residiriam na busca da obtenção de 

vantagens, no espírito de compadrio e no apadrinhamento. Características que 

definiriam uma maneira de ser do brasileiro: cordial, cardíaca, emocional. Em 

oposição ao racionalismo, ao espírito de cálculo e ao formalismo típicos das 

sociedades capitalistas modernas. 

Na leitura de Sergio Buarque de Holanda, o caráter identitário nacional seria 

fruto de nossas raízes ibéricas, que confeririam aos brasileiros uma característica 

diferenciada; entre nós predominaria o espírito do aventureiro, fruto de nossa matriz 

católica e tomista, que definiria um espírito diferente da América anglo-saxônica, 

onde, em virtude das matrizes éticas protestantes e do pragmatismo, predominou 

um espírito racionalista e mais adequado ao capitalismo. 

Outro autor que inovou na análise de nossa história e sociedade foi Caio 

Prado Júnior que, partindo dos paradigmas marxistas, buscou analisar nossa 

formação socioeconômica. Caio Prado publica em 1933, Evolução Política do Brasil. 

Nesse livro, Caio Prado busca as origens de nosso atraso econômico em nossa 

história colonial, mostrando como a inserção do Brasil no capitalismo mundial havia 

colocado o país em uma condição de subalternidade em relação às metrópoles 

européias, servindo como economia complementar ao acúmulo de capitais que 

propiciou o desenvolvimento industrial europeu. Contudo, Caio Prado não apresenta 

uma preocupação com a cultura em relação à identidade nacional, na medida em 

que entendia essa mesma como elemento secundário ao processo econômico. 

Tanto Caio Prado Júnior quanto Sérgio Buarque de Holanda são vistos como 

inovadores e criadores de uma tradição epistemológica e historiográfica, seus 
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trabalhos criaram paradigmas interpretativos da identidade nacional e de nossa 

formação histórico-social. 

Sob todos os pontos de vista, a década de 1930 foi um momento de inovação 

teórica. Mas, sem sombra de dúvida, o trabalho que apresentou uma novidade em 

relação a nossa identidade cultural foi o livro do pernambucano Gilberto Freyre, 

Casa Grande e Senzala. Publicado em 1933, o livro representa um marco nos 

estudos sobre a sociedade e a etnicidade no Brasil. Polêmico, difícil de definir-se, 

permitindo leituras múltiplas, sendo a um só tempo inovador e tradicionalista, 

Gilberto inova ao defender um papel de protagonismo aos elementos africanos em 

nossa formação cultural. Se os autores das gerações que antecederam Freyre viam 

o negro como culturalmente inferior, defendendo inclusive a sua eliminação pelo 

branqueamento, o autor pernambucano dirá que a mestiçagem no Brasil é um 

elemento positivo e propiciador de uma nova formação sociocultural, um país 

mulato. Segundo Freyre, os portugueses possuiriam uma plasticidade e uma 

adaptabilidade que lhes permitiu, ao longo do processo de colonização, mesclar-se 

com os africanos e com os indígenas. Diferentemente do que ocorrera em outras 

regiões, como por exemplo, a América do Norte.  

Segundo PALLARES-BURKE (2005), nos anos 1920 Freyre ainda 

apresentava uma forte influência das interpretações evolucionistas e racialistas que 

predominaram no início do século XX no Brasil. Sua dissertação de mestrado -Vida 

Social no Brasil dos Meados do século XIX - apresentava ainda a influência das 

obras de Silvio Romero e de Nina Rodrigues, porém, ao mesmo tempo, incluía 

novas preocupações e temáticas, paulatinamente, Freyre iria romper com as 

concepções racialistas que predominaram na interpretação da história e da 

identidade brasileira. 

Segundo SENA (2003, p. 70), esse é o momento em que principia a aparecer 

uma perspectiva diferenciada da mestiçagem: 

 

Somente a partir dos primeiros anos deste século [XX] a noção de 
mestiçagem afasta-se de sua conotação biológica, e nossa 
heterogeneidade é ressignificada por meio das idéias de hibridismo, 
sincretismo e ambigüidade, inaugurando, na expressão de Schwarcz 
(1995), um olhar cultural sobre a sociedade brasileira.  
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O conceito central da interpretação freyreana passará a ser o conceito de 

cultura, a noção de raça aparece em sua obra como representativa de um conjunto 

cultural, não mais como fator biológico e segregador, a raça é a expressão da 

cultura.   

Contudo, é importante salientar que no período posterior ao lançamento de 

Casa-Grande e Senzala, Freyre enfrentará sérios ataques por suas posições em 

defesa da cultura e da contribuição negra à sociedade brasileira.19 No inicio do 

século passado, o papel reservado ao negro na sociedade brasileira era 

eminentemente o da invisibilidade, toda tentativa de inclusão era rechaçada e 

combatida de maneira veemente.  

Inovando na utilização das fontes históricas, Freyre lança mão de diários, 

correspondência particular, álbuns de fotografia, jornais e pinturas para explicar a 

formação da família patriarcal brasileira, produzindo uma história com características 

antropológicas, conforme destacou PALLARES-BURKE (2001), Freyre irá inovar ao 

propor uma nova matriz interpretativa de nossa identidade, pautada no conceito de 

cultura.    

De fato, Freyre também conseguiu construir uma tradição e um paradigma 

interpretativo. Contudo, em paralelo a essa linha de construção científica de uma 

“escola freyreana” ao longo do século XX, também se construiu uma oposição 

política a seu trabalho. Principalmente após os anos 1960, quando Florestan 

Fernandes e seu grupo de alunos da Universidade de São Paulo o elegeram como 

adversário principal. 

Sobre essa questão da disputa entre Freyre e Florestan Fernandes é 

interessante salientar que a mesma se ampliou após a negativa de Freyre em 

participar da banca de doutoramento de Fernando Henrique Cardoso que, orientado 

por Florestan, havia realizado uma pesquisa sobre a escravidão no sul do Brasil. A 

esse respeito, é interessante verificar a correspondência de Florestan, disponível 

                                                           
19 Sobre este aspecto é interessante o trabalho de Edson Nery da Fonseca sobre a recepção de 
casa-grande e Senzala no Recife dos anos 30 e 40, nesse texto Nery mostra como Freyre foi 
acusado de ser comunista e sofreu múltiplos ataques dos setores conservadores da sociedade 
pernambucana da época. Veja-se: FONSECA, Edson Nery da. Recepção de Casa-Grande e Senzala 
no Recife dos anos 30 e 40. In: Gilberto Freyre em Quatro Tempos, São Paulo: EDUSC, 2003. 
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nos arquivos da fundação Gilberto Freyre. Nessa correspondência, o sociólogo 

paulista não economiza elogios a Freyre, tais como: 

Na verdade gostei muito de “sociologia”- ou melhor, dos dois 
volumes publicados até o momento. É a primeira tentativa no Brasil, 
feita por um sociólogo brasileiro, que pode definir nossa atitude 
diante das diversas tendências e correntes sociológicas, dos 
problemas teóricos e práticos da sociologia. (carta de Florestan 
Fernandes a Gilberto Freyre de 23/02/1946)  

Quanto mais refletimos sobre sua contribuição à história social, à 
investigação sociológica e às ciências sociais no Brasil, mais 
verificamos o quanto ela foi produtiva e poderá ser estimulante para 
o trabalho em processo, dos que começaram o mesmo trabalho a 
que nos dedicamos em condições bem melhores. (carta de Florestan 
Fernandes a Gilberto Freyre de 07/04/1961)   

 Porém, Gilberto Freyre se recusa a participar das bancas, o que 

desencadeou a ruptura das relações cordiais entre Freyre e Florestan, tendo como 

conseqüência posterior toda a querela entre os uspianos e Freyre, tomando muito 

mais um viés político que acadêmico. 

Para além da discussão política, o fato é que diante das correntes intelectuais 

que predominavam no Brasil no início do século, Freyre representou uma ruptura 

com os paradigmas vigentes ao produzir uma nova interpretação de nossa 

identidade nacional tendo como foco o conceito de cultura. Casa-Grande e Senzala 

representou uma renovação teórica inegável, que mesmo os críticos de Gilberto 

Freyre vão reconhecer. A inovação freyreana consiste, antes de tudo, em conferir 

um estatuto igualitário à cultura dos negros em nossa formação histórico-social. 

Segundo Freyre, são as contribuições de africanos e indígenas que permitem ao 

português se adaptar ás condições de vida existente no Brasil colonial, o processo 

de miscigenação produziu um povo capaz de adaptar-se ao clima, as culturas 

culinárias permitiram que a alimentação fosse adequada e suficiente, (inclusive 

mostrando como a riqueza culinária brasileira é fruto dessas contribuições), 

percebendo como ao mesmo tempo em que se estabelecia uma sociedade pautada 

na produção açucareira, movida pelo trabalho escravo. A sociedade conjugava as 

contribuições culturais de índios e negros - na linguagem, na música, na dança e em 

todos os aspectos do fazer humano – demonstrando, pela primeira vez, que os 

negros não haviam trazido apenas seus corpos para as terras brasileiras, mas 

também suas culturas, suas lendas, mitos, simbologias e todo seu universo de 



45 

 

significação, que plasmaram, sendo parte fundamental de sua constituição, a 

identidade nacional. 

A recepção de Casa-Grande e Senzala foi controversa, os estudiosos do 

tema da identidade nacional a recepcionaram como uma contribuição inestimável ao 

estudo da sociedade brasileira. Nesse sentido a obra de Freyre representa um 

marco na historiografia brasileira, pois depois dela ninguém mais poderia ficar 

indiferente a contribuição africana em nossa cultura.  

Simultaneamente, a história do país passava por um momento conturbado, a 

Revolução de 1930 alterou o cenário político brasileiro. Na década de 1920, diversos 

movimentos que tinham como bandeira a mudança da estrutura político-social do 

país vão questionar a estrutura política; dentre esses, se destaca o tenentismo, que 

terminou por se radicalizar na marcha da Coluna Prestes. Em 1929, lideranças do 

estado de São Paulo romperam a aliança com os mineiros e indicaram o paulista 

Júlio Prestes como candidato à presidência da República. Por sua vez, o presidente 

de Minas Gerais, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, apoiou o gaúcho Getúlio 

Vargas. Em março de 1930, houve eleições para a presidência da República, 

ocorrendo a vitória de Júlio Prestes. Então eclode um movimento armado que 

termina por dar posse a Getúlio Vargas, que assume o "governo provisório". Esses 

eventos vão marcar o fim da República Velha.  

A década de 1930 é o auge da produção de Freyre, além de Casa Grande e 

Senzala, Sobrados e Mocambos também foi publicado nesse período, mais 

precisamente em 1936. Os anos 1930 marcam a transição de um país agrário para 

um país com valores industriais. Essa transição pode ser observada em Sobrados e 

Mocambos, na medida em que o livro trata justamente da crise do patriarcalismo e 

dos senhores de engenho, mostrando como essa crise se relaciona ao fim da 

riqueza proporcionada pelos engenhos, que vão sofrer a concorrência de novos 

produtores que atuavam no mercado internacional, em paralelo com a ascensão da 

urbanização.     

O esforço de Freyre no sentido de interpretar e produzir uma leitura da 

identidade cultural brasileira é admirado, inclusive por seus críticos, alguns deles 

chegam a afirmar que a obra de Freyre, em especial Casa-Grande e Senzala, funda 

uma nova maneira de ver o Brasil, ou como afirma Darcy Ribeiro (1997 p. 09): 
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Creio que poderíamos passar sem qualquer dos nossos ensaios e 
romances, ainda que fosse o melhor que se escreveu no Brasil. Mas 
não passaríamos sem Casa-Grande & Senzala, sem sermos outros. 

Gilberto Freyre, de certa forma fundou – ou pelo menos espelhou o 
Brasil no plano cultural tal como Cervantes à Espanha, Camões à 
Lusitânia, Tolstoi à Rússia, Sartre à França. 

Essas palavras de elogio vindas de um antropólogo que no campo teórico e, 

mais ainda no campo político, situava-se num ponto diametralmente oposto ao de 

Freyre, servem para dar uma medida da importância da obra freyreana na 

interpretação da identidade e da cultura do povo brasileiro. Contudo, essa 

interpretação da história e da cultura nacional é produzida de uma nova perspectiva; 

uma perspectiva que tem como ponto de referência a vida privada e o cotidiano de 

senhores e escravos na formação da sociedade brasileira. Talvez Freyre tenha sido 

o primeiro a se preocupar com esses aspectos da vida social no Brasil. Essa 

preocupação é desperta em Freyre ainda durante sua graduação na universidade de 

Baylor no Texas, sendo concretizada em sua dissertação de mestrado em Colúmbia, 

dedicada a vida social no Brasil do século XIX. 

Essa posição teórica inovadora foi elogiada por Roland Barthes que se 

“ressentia” de não existirem na França etnólogos como Freyre, capazes de produzir 

uma história social da França nos moldes de Casa-Grande e Senzala20. No entanto, 

no Brasil, a recepção de Casa-Grande foi ambígua: de um lado, o livro foi visto como 

inovador e fundamental; de outro, tanto a obra quanto seu autor foram execrados. 

Percebe-se então que a recepção de Casa-Grande e Senzala foi singular 

como a própria obra, saudada e elogiada por uns, criticada e banida por outros, mas 

nunca padecendo do mal que mais aflige um autor: a indiferença. Casa-Grande e 

Senzala marcou um período e por isso mesmo foi chamado por alguns de o livro que 

inventou o Brasil. 

 

                                                           
20 Barthes define Gilberto Freyre como um escritor místico-erótico; é interessante notar que tanto Freyre quanto 
Ortiz foram autores que associaram o saber e o sabor, buscando na culinária elementos que ajudassem na 
percepção da vida e da cultura nacionais, proposta bem ao estilo da defesa que Barthes faz dessa perspectiva em 
sua aula inaugural, proferida em 1977 no Colégio de França ( BARTHES, Roland. Aula. Trad. Leyla Perrone-
Moisés. São Paulo: Cultrix, 1988 ) 
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1.2 – FERNANDO ORTIZ E OS PRECURSORES DA IDEIA DE IDENTIDADE 

CULTURAL EM CUBA 

 

 

“El primero fue el mayor de todos: Fernando Ortiz. Durante más de 
un siglo, en el país o en el exilio, ha sido el infatigable exponente de 
la vida cubana y de la cubanidad, el espíritu de Cuba. La historia del 
imperialismo español, la sociología, la antropología, la etnología, 
todas las ciencias afines, constituyeron su medio de investigación de 
la vida cubana, el folclor, la literatura, la música, el arte, la educación, 
la criminalidad: todo lo cubano. Un rasgo muy distintivo de su obra es 
el número de sólidos volúmenes que ha dedicado a la vida negra y 
mulata de Cuba. Un cuarto de siglo antes de que el Proyecto de 
Escritores del New Deal comenzara el descubrimiento de los Estados 
Unidos, Ortiz emprendió el descubrimiento de su tierra nativa: una 
isla caribeña. Ortiz introdujo al Caribe en el pensamiento del siglo XX 
y lo mantuvo allí.”21  

Assim comenta sobre Fernando Ortiz, C. L. R. James em seu epílogo “De 

Toussaint L’Ouverture a Fidel Castro”, no livro Los Jacobinos Negros; referindo-se 

ao papel dos intelectuais na emancipação cultural e nas diversas revoluções ao 

longo da história do Caribe. 

Fernando Ortiz (1881-1969), conhecido na antropologia por seu conceito de 

transculturação, foi um dos intelectuais que mais estudou a cultura de origem 

africana em Cuba. Sua extensa obra desvela o papel do negro na história colonial e 

na formação da cubanidade; estudou a contribuição africana na linguagem, na 

música, na dança e no teatro; e sobretudo, foi uma voz que se pronunciou contra o 

conceito de raça e os racismos. Estas problemáticas, que Ortiz trabalhou durante 

sua vida, encontrariam similitude e raízes nas historias e realidades das sociedades 

pós-coloniais caribenhas. Uma breve observação de alguns aspectos de sua prática 

investigativa permitirá compreender a vigência e a articulação de seu pensamento 

com a atualidade. 

Como resultado de seus primeiros estudos, em que buscava definir a 

chamada hampa afrocubana: los negros brujos, los ñáñigos, los curros e los horros, 

Fernando Ortiz escreveu, em 1916, o livro Los negros esclavos (Estudio sociológico 

                                                           
21 Veja-se C. R. L. James. Epílogo “De Toussaint L’Ouverture a Fidel Castro”, en sua obra Los 
jacobinos negros. Editorial Casa de las Américas, La Habana, 2010. 
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y de derecho público), um ensaio sobre os aspectos ambientais e históricos do negro 

em Cuba, “su importancia numérica, su proporcionalidad con el blanco, su diversa 

posición social, sus costumbres, sus creencias, en fin, su vida toda.” 22 Este 

exercício etnográfico, sob a influência dos conceitos da criminologia e do positivismo 

então em voga, o conduziu, em obras posteriores, à compreensão da sabedoria 

africana como componente fundamental, inerente à cultura cubana.  

A partir da década de 1920, Fernando Ortiz manteve uma posição crítica 

contra as idéias evolucionistas que estabeleciam uma marcada diferença entre o 

mundo “civilizado” e o “primitivo”, entre as “sociedades modernas” de pensamento 

lógico, e aquelas de mentalidades atávicas e pré-lógicas. Desde as páginas da 

revista Archivos del Folklore Cubano (1924-1930), verdadero veículo cultural de 

indagação sobre a vida popular cubana, divulgou os contos, o vocabulário e a 

cozinha afrocubanas; indagou sobre a organização social dos cabildos, o Dia de 

Reis, a gênese das comparsas carnavalescas, e outros elementos da vida cotidiana 

do negro em Cuba. 

Neste período, o auge do movimento literário sobre a “arte negra ou africana” 

que se difundia na Europa, influiu notavelmente nos intelectuais caribenhos.23 Em 

Cuba se expressou na poesia24 de autores como J. Z. Tallet, Nicolás Guillen, Emilio 

Ballagas, Ramón Guirao; assim como na plástica, na dança e na música.25 Se criou 

um ambiente intelectual onde todas as artes e todos estavam envolvidos em precisar 

                                                           
22 Veja-se Fernando Ortiz. “Los negros curros”, in: Archivos del Folklore Cubano, vol. II, no. 3, La 
Habana, outubro de 1926. 
23 Sobre a especificidade da moda negrista em Cuba, José J. Arrom escreve: “En Cuba, por lo 
contrario, lo negro tenía raigambre de cuatro siglos. El cubano blanco no veía en el negro al africano 
con collares de dientes cocodrilo, sino a otro cubano, tan cubano como él, ciudadano de la misma 
república que juntos habían forjado a fuerza de machetazos. La moda europea, en rigor, no hizo más 
que dar oportunidad al cubano negro de descubrirse a sí mismo, y al cubano blanco de mirarlo con 
ojos de entendimiento, de comprensión. Y ambos se fusionan en lo artístico, como lo habían hecho 
en lo económico y lo político, para producir esta modalidad de literatura.” Veja-se José J. Arrom. “La 
poesía afrocubana” in: Donde crecen las palmas, Centro de Investigación y Desarrollo de la Cultura 
Cubana Juan Marinello, La Habana, 2005, p. 208. 
24 Roberto Fernández Retamar precisa sobre este movimento literário: “La poesía negra en Cuba 
aparece en 1928, cuando Ramón Guirao publica su ‘Bailadora de rumba’ (Suplemento literario del 
Diario de la Marina, 8 de abril de 1928); ese mismo año, José Z. Tallet publicará ‘La rumba’ (Atuei, 
agosto de 1928). En 1937 ya el trayecto breve e intenso de esta poesía se consideraba finalizado.” 
Veja-se Roberto Fernández Retamar. Obras, La poesía contemporánea en Cuba (1927-1953). 
Editorial Letras Cubanas, La Habana, 2009, p. 62. 
25 Alejo Carpentier, além de suas experimentações musicais e seus poemas de tema afrocubanos, 
estreou em París em junho de 1932 o poema dramático “La pasión negra”, com música composta por 
François Gaillard.  
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e dimensionar o legado africano na região e sua conexão com a África.26 Ortiz não 

se surpreende ante a desatada paixão pelo negro, contava com um amplo caudal de 

informação, acumulado “un cuarto de siglo antes”, como havia dito C. R. L. James. 

Nesse contexto, seu discurso sobre a africania encontraria um terreno fértil.  

Por outra parte, nos Estados Unidos a escola antropológica de Franz Boas e 

seus discípulos Ruth Benedict, M. J. Herskovits e Margaret Mead introduzem o 

conceito de relativismo cultural nos estudos etnográficos e se opõem abertamente às 

teorias racistas vigentes. Em particular, M. J. Herskovits27 inicia seus estudos da 

cultura africana e afroamericana.  

A plantation escravista havia deixado profundas marcas na sociedade pós-

colonial cubana. A herança africana, tradições, mitos, lendas, o tema racial, a 

integração do negro nas novas condições históricas, constituía objeto de árduas 

controvérsias entres escritores, poetas, músicos, lingüistas e antropólogos. 

No caso de Cuba, se vislumbram, esquematicamente, duas tendências no 

período de 1928 a 1940: a primeira, relacionada com a ação das sociedades de 

negros e mestiços pelas reivindicações dos direitos do negro: o acesso à educação, 

à cultura e ao trabalho. Desta posição, se desprendeu uma clara postura política 

contra a discriminação racial; a segunda se orientou para os estudos letrados desde 

um ponto de vista literário, antropológico, lingüístico ou musical. Esta tendência se 

apropriou da concepção relativa à presença do “negro” como componente vernáculo 

e universal da cultura. Aqui também se assumiu um enfoque contra os racismos, 

desde uma fundamentação acadêmica e histórica. O negrismo, por exemplo, 

movimento incluído nesta última posição, transitou da exaltação dos “valores nativos, 

lo telúrico, lo ingenuo en las nacionalidades”,28 do criollismo, do popular até a 

denúncia social de intenção política. A consciência africanista serviu para organizar 

                                                           
26 Veja-se Antonio Benítez Rojo. La isla que se repite. Colección Ceiba, Editorial Casiopea, 
Barcelona, 1998, p. 383. 
27 Herskovits (1895-1963) realizou um trabalho de campo em Daomé no ano de 1931 para estudar a 
arte, a religião e a estética, assim como antropologia econômica. Escreveu um livro referenciado por 
Ortiz que se intitula Life in Haitian Valley. New York and London, 1937. Também realizou estudos 
sobre a África no Caribe. Sua obra mais famosa é The Myth of the Negro Past (1941). 
28 O negrismo, como assinala Retamar “De la moda europea vino, pues, el impulso; pero en Cuba 
hallaron ya los poetas los materiales que iban a utilizar, depurándolos, en su arte”. Veja-se Roberto 
Fernández Retamar. Obras. La poesía contemporánea en Cuba (1927-1953). Editorial Letras 
Cubanas, La Habana, 2009, p. 62.  
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uma nova forma de nacionalismo que buscava colocar brancos, negros e mulatos 

dentro do espaço coletivo da nação.29 

O “renascimento negro”, nas palavras de Fernando Ortiz, era um fenômeno 

social de maior envergadura, considerado, por ensaístas e sociólogos, de maneira 

simplista, por uma de suas partes e não pelo todo de um fenômeno que vem 

crescendo e mudando a realidade histórica contemporânea. O interesse pela “arte 

negra” é o resultado, segundo Ortiz, de um amplo processo de intercâmbio:  

El negro siempre influyó en el arte de Europa, directa o 
indirectamente, a través de las otras culturas en las cuales aquel fue 
injertado: la egipcia, la bética, la árabe, la mora, la hispánica, la 
americana (…) Sobre todo en la música, en la poesía, en la danza y 
en el teatro, pero siempre ha habido empeño en ignorarlo o 
desmentirlo.30 

O colonialismo, por sua essência racista e excludente, não só ignora como 

subverte a linguagem e a compreensão das culturas. Para Ortiz, o que originou o 

amplo aporte intelectual sobre a cultura africana não foi o simples interesse peal 

“arte negra”, e sim o papel, cada vez mais ativo, do setor negro provocado pelas 

comoções sociais. As preocupações estéticas, também foram sociais em Cuba. Em 

particular, se compreendeu que cada vez mais o racismo se definia como um 

sistema ideológico para racionalizar uma hierarquia social, contra a qual havia que 

lutar. O certo é que a África e suas contribuições para as culturas nacionais se 

converteram, apesar de seus detratores, em motivo de orgulho nacional para a 

intelectualidade cubana. As projeções ideológicas da cubanidade começaram a 

romper, desde distintas disciplinas, com a dominação dos saberes coloniais imposta 

por mais de quatro séculos, para atacar diretamente as concepções racistas em 

voga e reivindicar a cultura arraigada e herdada da África na nova geografia 

caribenha. 

Nesta etapa, se faz mais ativo o trabalho das sociedades de negros e 

mestiços em todo o país. Em Havana, o “Club de Atenas” 31 promove conferências e 

                                                           
29 Veja-se Antonio Benítez Rojo, ob. cit. 
30 Estas notas pertencem a Fernando Ortiz e se encontram em seu livro inédito “Transculturación y 
mestizaje”, em processo de edição pela Fundação Fernando Ortiz. É importante ressaltar que um dos 
materiais consultados por Ortiz para trabalhar o conceito de mestiçagem foram os livros de Gilberto 
Freyre: Casa-Grande e Senzala e Sobrados e Mucambos, lidos e fichados por Ortiz em português e 
encontrados nos arquivos do Instituto de Literatura e Linguística de Havana.   
31 A historiadora María del Carmen Barcia sobre o Club de Atenas informa: “En 1917, las élites negras 
fundaron el Club de Atenas, 32 % de sus integrantes eran profesionales, 26 % empleados públicos, 
19 % industriales, comerciantes y propietarios, 10 % estudiantes comerciantes, industriales y 
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encontros de intelectuais como ato de confraternidade e aproximação entre os 

setores brancos e negros; de igual forma, atuam em Santiago de Cuba, a sociedade 

“Luz de Oriente”, o “Club Aponte”, entre outras. A imprensa cubana assumiu 

posições diversas relativas ao “problema negro”. Em 1928 se inicia uma intensa 

polêmica sobre as relações inter-raciais que alcança a opinião pública nacional.32 Na 

seção “Ideales de una Raza” (1928-1931) do jornal Diario de la Marina, Gustavo 

Urrutia, arquiteto e escritor, facilitava aos intelectuais cubanos, brancos ou negros, 

expressar seus pontos de vista sobre o tema racial.  

Conceitos como superação, assimilação, harmonia, fusão e mestiçagem, 

gravitariam nos discursos interpretativos da problemática negra. Urrutia, a partir de 

sua posição de moderador e conciliador de posições, às vezes controvertidas, 

transmite em sua coluna semanal o interesse por encontrar uma solução coletiva ao 

racismo. O certo é que sua iniciativa colocou na cena pública um tema que havia 

sido silenciado durante mais de uma década, como conseqüência dos cruéis 

acontecimentos de 1912, a mal chamada “guerra de raças” e definida por ele como 

“engendro monstruoso y funesto de ambiciones políticas”.33 A estratégia de Urrutia 

consistiu em convocar a “alta mentalidade branca” e aos intelectuais negros “para la 

ventilación cordial e inteligente del problema”. Nicolás Guillén, Jorge Mañach, Juan 

Marinello, intervinham ativamente na coluna “Ideales de una Raza”.  

Guillén, herdeiro legítimo das idéias e do periodismo de Juan Gualberto 

Gómez e de Lino D’Ou, havia definido precocemente seu ponto de vista sobre o 

caminho para a solução do “problema negro”. Em seu artigo “El camino de Harlem”, 

escrevia: 

 Insensiblemente, nos vamos separando de muchos sectores donde 
debiéramos estar unidos; y a medida que el tiempo transcurra, esa 
división será tan profunda que no habrá campo para el abrazo final. 

                                                                                                                                                                          
propietarios… esta sociedad se mantuvo activa hasta 1961”. Veja-se María del Carmen Barcia. Capas 
populares y modernidad en Cuba (1878-1930). Fundación Fernando Ortiz, La Habana, 2005, pp. 133-
134. 
32 Não é a primeira experiência deste tipo, pois ao final do século XIX, Juan Gualberto Gómez nas 
colunas do periódico La Igualdad, havia criado a seção intitulada “La raza blanca”, que se propôs a 
criar consciência sobre as reivindicações dos setores negros de Cuba. Esta seção refletiu todos os 
pronunciamentos que se emitiram, por meio de cartas ou periódicos, de personalidades da raça 
branca a favor do Diretório e em apoio a suas resoluções. Enviaram cartas à redação do periódico La 
igualdad: Enrique Collazo e Enrique José Varona; também se publicou o “Manifiesto” da Junta 
General de Trabajadores de La Habana a favor do trabalho do “Directorio de la raza de color”. 
Motivado por esta publicação, o bibliógrafo C. Trelles escreveu o artigo “Conflicto de razas” no 
periódico La aurora de Yumurí. 
33 Veja-se Gustavo Urrutia. Puntos de vistas del Negro Nuevo. Imp. “El Score” Herederos de F. 
Rodríguez, La Habana, 1937. (o folheto não está paginado ) 
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Ese será el día en que cada población cubana –a todo se llega– 
tenga su ¨barrio negro¨, como en nuestros vecinos del Norte. Y ese 
es el camino que todos, tanto los que son del color de Martí como los 
que tenemos la misma piel que Maceo, debemos evitar. 
Ese, es el camino de Harlem.34 
 

Guillén critica os preconceitos e a hipocrisia dos brancos e dos negros na 

República e anuncia a perspectiva cubana para a solução do problema racial, em 

oposição à solução norte-americana de segregação do negro e do branco na 

formação da nação. Estas perspectivas, mais tarde serão definidas por Urrutia como 

a solução de “coincidência” cubana e a de “paralelismo” norte americana. A posição 

própria de integração do negro ao conjunto da nação, não parece ser o ponto de 

divergência entre os intelectuais cubanos que participaram ativamente nas 

polêmicas geradas na coluna “Ideales de una Raza”, ademais quando sabemos que 

Jorge Mañach em algum momento sugeriu uma solução intermediária.35 

Pouco antes de publicar-se esta seção, que em termos estritos promoveu a 

idéia da integração e da harmonia social entre brancos e negros, no Diario de la 

Marina, a reação a estes ideais não se fez esperar de parte do setor mais 

conservador cubano. Jorge Mañach dá a conhecer à redação do periódico, uma 

carta de um certo Dr. Martínez (um pseudônimo utilizado por alguém que 

apresentava uma visão ultraconservadora), e Urrutia, sem reparo algum, a publicou 

em “Ideales de una Raza”, ainda que, segundo Urrutia: “parezcan emanaciones del 

ambiente asfixiante del año 12 y siguientes, en que el fantasma del “racismo” tanto 

estorbó a la buena armonía y entendimiento de blancos y negros”.36 

Martínez questionaria o trabalho de Urrutia e dos colunistas de “Ideales de 

una Raza”, com a sutileza de uma pergunta aparentemente clara que ele mesmo 

responderia:  

 

¿En qué consiste el “problema del negro cubano”? (...) no vemos en 
el negro cubano más problema que el que vemos en el blanco 
cubano: aspirar, por medio del trabajo y al amparo de la instituciones 
republicanas que nos rigen, a vivir de la mejor manera posible 
haciendo para ello uso de todos los elementos modernos que la 
civilización pone alcance del ser humano.37 
 

                                                           
34 Diario de la Marina, La Habana, 21 de abril de 1929. 
35 Veja-se De Nancy Morejón o livro Nación y mestizaje en Nicolás Guillén. Capitulo: La cuestión 
racial. Ediciones Unión, La Habana, 2005. 
36 Diario de la Marina,  La Habana, 19 de maio de 1929. 
37 Diario de la Marina, La Habana, 19 de maio de 1929. 
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Para Martínez, assistíamos a um problema cultural não resolvido nem para 

brancos nem para negros. “El problema negro solo existe cuando de él se habla y 

eso es jugar con fuego…”38 (recordando o “surto racista” de 1912). O trabalho de 

Gustavo Urrutia, diz Martínez, e aqui o ataca novamente, é: “Fomentar problemas 

raciales que afortunadamente no tenemos” 39 e favorecer a animosidade racial. 

Ao Dr. Martínez, pseudônimo que representou a síntese dos pensamentos 

mais reacionários e conservadores da época, não bastaria desacreditar o trabalho 

“Ideales de una Raza”, e utilizaria a opinião ambígua de Jorge Mañach para concluir: 

“Con su sagaz entendimiento usted (Mañach) acaso haya puesto la bala en el 

blanco cuando dijo “que este problema era fundamentalmente estético. De gustos y 

colores. ”40 

Mañach, em disputa pública com o Dr. Martínez sustenta a opinião de que 

negros e brancos não se encontram nas mesmas condições para realizar suas 

aspirações por que:  

 
…sería cosa evidente que una parte, no pequeña ni 
irreprensentativa, de la nación cubana estaría sufriendo de una 
desproporción entre su capacidad y sus posibilidades. Lo cual esto –
y esto, doctor Martínez es lo importante– lo cual, de ser cierto, 
supondría una cubanidad dividida, a más de una condenable 
injusticia. 
 

Apesar da contrariedade dos pontos de vistas de Mañach, seu discurso se 

articula com os ideais de uma nação integrada, jamais dividida. Termina seu artigo 

com as seguintes palavras sobre Urrutia: “hemos visto el gesto del un cubano antes 

que el de un hombre de color”.41 

Ficava claro que uma das preocupações quanto ao problema racial radicava 

em: como deve integrar-se o negro e o mulato na sociedade republicana? 

Guillén não se manteria à margem destas opiniões e intervém con seu artigo 

de 9 de junho, intitulado “El blanco: he ahí el problema”,42 e afirma: “No, junto a su 

condición de cubano, el hombre oscuro arrastra su condición de negro, que limita 

aquella, y la verdad que la ley no le niega ningún derecho, pero que el blanco le 

                                                           
38 Idem, Ibidem. 
39 Idem, Ibidem. 
40 Idem, Ibidem. 
41 Idem, Ibidem. 
42 Veja-se Nicolás Guillén. “El blanco: he ahí el problema”, in: Diario de la Marina, La Habana, 9 de 
junho de 1929. 
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concede muy poco.”  

Para Guillén, até que o branco não reconheça a necessidade da igualdade de 

condições para desfrutar dos mesmos direitos, não será possível a integração. É 

uma questão que diz respeito à colaboração, e ao empenho conjunto de brancos e 

negros. É uma obra que deve contar com a colaboração de ambas as partes. 

Teoricamente, não existem problemas de raça, pensa Guillén, para que o negro 

triunfe na vida pública, sua ascendência africana e sua cor de pele, constituem 

obstáculos insuperáveis.  

Lino D’Ou também vai ampliar a visão sobre os caminhos da integração, em 

seu artigo “Siempre, siempre, hijo de Bárbara”; onde valoriza a pergunta que faz 

Juan Marinello: “admitidas la igualdad y la fusión como camino hacia la total justicia, 

cabe preguntar si interesa al negro la permanencia y enaltecimiento de sus valores 

específicos o le importa la total pérdida de ellos”.43 Lino D’Ou energicamente 

responde: 

 

A nosotros los negros cubanos no nos preocupa la pérdida de 
algunos elementos por el cruce; esos son accidentes del camino y 
para nada influyen en nuestra ideología (…) No amigo Marinello, muy 
querido; no, nada de fusión obligatoria en el torrente blanco. Hay que 
dejar la acción, amablemente, a la naturaleza. La instrucción 
intensiva, la educación, la idea de justicia e igualdad, borrarán no 
nuestra inferioridad sino el prejuicio; porque en sana crítica, nuestra 
inferioridad no es, no puede ser –usted lo sabe Marinello– de raza, 
sino de clase.44 
 

Esses debates mostravam o paradoxal caminho da integração social dos 

negros, assim como o ambiente social e político que reinava em Cuba. Fernando 

Ortiz, atento e conhecedor do que estava sucedendo no mundo intelectual, redigiu 

em 1929 dois artigos que marcaram sua ofensiva contra os racismos e a 

discriminação racial, eles foram: “Ni racismo ni xenofobias” e “Cultura, no raza”. 

Nesses artigos Ortiz vai referir-se com amplitude ao tema da integração social 

cubana, por meio da crítica e estudo da “poesia negra”, um dos movimentos 

literários mais transcendentes da cultura nacional cubana. Na revista Archivos del 

Folklore Cubano, não demorou a expressar suas idéias nas glosas ao poema de 

Nicolás Guillén “Motivos del son”,45 publicado pela primeira vez por Urrutia em 

                                                           
43 “Siempre, siempre, hijo de Bárbara”. Diario de la Marina, La Habana, julho de 1930. 
44 Idem, Ibidem. 
45 Revista Archivos del Folklore Cubano, vol. V, no. 3, jul.-set., La Habana, 1930, p. 222. 
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“Ideales de una Raza” em 20 de abril de 1930. Aqui enunciou, com agudo sentido 

social e histórico, que a poética de Guillén, por seu conteúdo mestiço, expressava as 

“produções anônimas”, e introduzia uma nova visão da cultura, nascida da íntima 

colaboração afrocubana. Na voz do poeta começava a falar, segundo Ortiz, um só 

povo no processo de sua mulatez. A perspectiva de Guillén deve ter sido para Ortiz 

o encontro com sua própria luta pelo reconhecimento do africano no conjunto da 

cultura cubana; um momento de articulação nítida de seus estudos antropológicos 

com a lírica de Guillén. Até pode ter sido o impulso poético do que, mais tarde, Ortiz 

definiria como transculturação. Referindo-se ao movimento da poesia, dizia: 

no creo que esta recién influencia poética que emana de lo hondo de 
nuestro pueblo sea negra, sino sencillamente mulata, hija de un 
abrazo inextricable de África y Castilla en la emoción, en el ritmo, en 
el vocablo, en la prosodia, en la sintaxis en la idea, en la tendencia 
(…) Ni creo, y discrepo en esto del sutil Marinello, que ‘para ser 
mulatos auténticos hay que ser negros enteros’. Quizás sea mejor 
pensar que para ser mulatos auténticos, los mulatos tiene que ser 
más y más ellos mismos.46  

Para Ortiz a poesia cubana é eminentemente mulata: 

…en los versos mulatos se advierten todos los elementos lingüísticos 
que han entrado en la estratificación del mestizaje: voces, formas 
blancas y negras, vocablos pardos y giros amulatados”47 (…) “hemos 
dicho que no tenemos poemas enteros en lenguajes negros. La 
poesía íntegramente negra por el tema, por la ideación, por el ritmo y 
por el lenguaje no existe en Cuba, fuera de los no escritos 
himnatarios de la santería y del ñaniguísmo.48 

O enfoque antropológico de Ortiz, e até certo ponto político, lhe permite 

defender a idéia do dinamismo e da criatividade das culturas no longo processo 

social de incontáveis cruzamentos. Assim como fundamentar a proposta de um 

nacionalismo integrativo, mestiço, mulato, contra as definições excludentes. O Ajiaco 
49, metáfora utilizada por ele, é estrategicamente uma perene transição.50 A definição 

                                                           
46 Fernando Ortiz. “La poesía mulata”, in Revista Bimestre Cubana, vol. XXXIV, nos. 2-3, La Habana, 
1934, p. 210. 
47 Fernando Ortiz. “Más acerca de la poesía mulata”, in Revista Bimestre Cubana, vol. XXXVII, La 
Habana, 1936, p. 30. 
48 Idem, Ibidem, p. 31. 
49 O Ajiaco é uma comida típica cubana que é feita com carnes e legumes, em um certo sentido se 
assemelha à feijoada brasileira por apresentar uma perspectiva culinária transcultural, sendo 
resultado das contribuições culinárias de diversas culturas. 
50 Em leitura dada em 11 de maio de 1934 na Unión Panamericana Washington, sobre o negro e a 
mestiçagem, Ortiz disse: “la cultura propia del negro y su alma, siempre en crisis de transición, 
penetran en la cubanidad por el mestizaje de carnes y de culturas, dotándola de esa emotividad 
jugosa, sensual, retozona, tolerante, acomodaticia y decidora que es su gracia, si hechizo y su más 
potente fuerza de resistencia para sobrevivir en el constante hervor de sin sabores que ha sido la 
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de mulatez (crise de transição) à qual Ortiz chega partindo do caudal poético 

cubano, lhe servirá de ponte teórica para definir seu conceito de transculturação em 

Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar (1940). A poesia em Cuba havia 

expressado, com maior claridade que outras artes, a contribuição e afirmação do 

negro pela forma, a linguagem e o ritmo. Sua aproximação à poesia não havia sido 

casual, a poesia se havia convertido em um instrumento eficaz “... donde la 

aportación africana ha sido más libre y por tanto más prolífera y personal…”51, nela  

se expressa o processo de formação do cubano, do popular e não o vulgar da arte 

do povo, “Solo Guillén y Ballagas utilizan el lenguaje auténtico. Ven al negro desde 

abajo, desde dentro, y en negro.”52 

A este esforço de fundamentar a tese da mulatez na cultura,53 e com ele 

reconhecer o papel das origens africanas da nação cubana e a necessária luta 

contra o racismo e pela integração de brancos e negros, se somou a revista Estudios 

Afrocubanos54 fundada e dirigida por Ortiz. A revista transcendeu o movimento 

poético e promoveu artigos e ensaios de profunda crítica ao racismo imperante em 

Cuba, e também difundiu uma visão integrativa da cultura cubana. Seu primeiro 

número, de 1937, publicou os artigos: “Pushkin, el gran poeta mulato”, de José 

Luciano Franco; “Jazz, cubanidad y mestizaje”, de José Antonio Ramos; “Presencia 

africana en la música nacional”, de Salvador García Agüero; “De cómo y por quiénes 

se realizaba en Cuba la trata de esclavos africanos durante los siglos XVIII y XIX”, de 

Emilio Roig de Leuchsenring; “Cuentos negros”, de Lidia Cabrera; “Oh, mío 

Yemayá”, narrações de Rómulo Lachatañeré. Em números sucessivos se ampliou 

sua perspectiva ao mundo caribenho e latino-americano. Se deram a conhecer “El 

negro haitiano a través de Price-Mars y Pattee”, de Fernando Ortiz; o recorrente 

ensaio, também de Ortiz, “La cubanidad y los negros”; “Los prejuicios raciales y la 

                                                                                                                                                                          
historia de nuestro país”. En “Confluencias culturales de Cuba”, Revista de la Unión Panamericana, 
julho de 1943, p.379.  
51Fernando Ortiz. “Los últimos versos mulatos”, in Revista Bimestre Cubana, vol. XXXV, no. 3, La 
Habana, 1935. 
52 Fernando Ortiz. “Más acerca de la poesía mulata”, in Revista Bimestre Cubana, vol. XXXVII, La 
Habana, 1936, p. 25. 
53 Sobre a mulatez na cultura, sugiro consultar o artigo da profesora Ana Cairo intitulado “Nicolás 
Guillen y las polémicas sobre la cultura mulata”, in Revista de la Biblioteca Nacional José Martí, ano 
93, nos. 1-2, janeiro-junho, 2002. 
54 A revista Estudios Afrocubanos foi o orgão de difusão da Sociedad de Estudios Afrocubanos. 
Fundada em 1937 cessou sua publicação em 1946. 
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integración norteamericana”, de Herminio Portell Vilá; “La literatura actual de Cuba 

(1902-1934)”, de José A, Fernández de Castro, entre outros.  

A revista contava com a seção “Las razas ante las leyes y las costumbres”, 

verdadeiro arquivo histórico sobre a legislação em Cuba, que até o momento havia 

regulado o comportamento social do negro em Cuba. Nesta revista, única de seu 

tipo e de vocação latino-americana, revela sua inserção na problemática social do 

negro em Cuba e no Caribe, e coloca a claro a projeção martiana de compreender 

ao negro em sua integridade espiritual e social. O trabalho da revista foi 

complementado com o papel de outras instituições culturais, nas quais participava 

Ortiz ativamente, como La Sociedad de Estudios Afrocubanos; Asociación Nacional 

contra las Discriminaciones Racistas; e o Instituto Internacional de Estudios 

Afroamericanos. 

É muito significativo o que ocorria no Caribe. O antropólogo Price Marc, em 

seu ensaio Así habló el tío, enaltece a mitologia e o folclore do camponês haitiano; J. 

Roumain, em sua poesia e na novela Gobernadores del rocío, aclama a vida 

comunitária: o cumbite; o escritor de Trinidad y Tobago C. L. R. James em 1938 

exalta a capacidade revolucionária dos negros55 em Los jacobinos negros; Fernando 

Ortiz em Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar (1940) defende que a história 

de Cuba e da América é uma intensa e complexa transculturação. Estes autores 

caribenhos conheceram e se vincularam diretamente com os estudos de Fernando 

Ortiz. Suas inquietudes marcam uma etapa importante de conexões políticas, 

literárias, econômicas e culturais na projeção do Caribe no século XX. Fora deste 

contexto intelectual é impossível que se compreenda a obra de Fernando Ortiz, que 

dialoga em seus textos com eles e outros que vieram depois, como Frantz Fanon e 

George Lamming.  

Em 1946, Ortiz publicou El engaño de las razas,56 com o objetivo de difundir 

de maneira sintética e metódica as teorias “científicas en boga sobre las razas”, e 

submeter à crítica as concepções racistas articuladas na psicologia social. “Solo 

                                                           
55 “C. R. L. James nos muestra a Calibán como nunca lo había conocido Próspero: “un esclavo que 
fue un gran soldado en la batalla, un administrador incomparable de los asuntos públicos, lleno de 
paradojas pero nunca carente de compasión, un líder benévolo de hombres”. Veja-se George 
Lamming. Los placeres del exilio. Editorial Casa de las Américas, La Habana, 2007, pp. 196-197. 
56 Fernando Ortiz. El engaño de las razas. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1975. 
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queremos ayudar a traducir a un lenguaje inteligible para los pueblos de nuestra 

América los datos y conceptos que ellos necesitan para librarse de las sombras de 

los mitos racistas.”57 Se trata (Ortiz não abandona o racionalismo científico) de 

“vulgarizar el conocimiento” a partir dos fundamentos das ciências, desmentir as 

falácias sobre as raças, que em séculos de colonização se instalaram como 

instrumento de dominação na consciência do homem americano. Suas dissertações 

só concebem um objetivo: mostrar a falsidade das teses biológicas, psicológicas e 

históricas da superioridade das raças.  

Claro está que en Cuba, en toda la América, en todo el mundo, los 
problemas raciales están inextricablemente correlacionados con los 
económicos, de tal manera que será imposible pensar en la solución 
de los unos sin al propio tiempo considerar la de los otros.58 

Seu enfoque crítico e descolonizador das idéias em Cuba e no Caribe, 

demonstra que a “alma negra” não é mais que “una construcción del Blanco”.59 Seus 

textos etnográficos, La africanía de la música folklórica de Cuba (1950), e los 

Instrumentos de la música afrocubana (1952-1955, 5 tomos), desvelam a melodia 

interior e o retumbar dos tambores batá transculturados na consciência do cubano. 

Os argumentos de Ortiz se dirigem, sem descanso, contra o colonialismo que 

estrutura um tipo de pensamento segregacionista, que invalida e deforma os valores 

das culturas subalternas.  

Na edição de Brujas e inquisidores: defensa póstuma de un inquisidor 

cubano, Ortiz comenta: “Desde que en 1906 escribí un libro sobre Los negros brujos, 

nos sentimos obligados a escribir otro acerca de los blanco brujos no dedicado a la 

magia blanca, sino a la magia negra de los brujos blancos.” O estudo das ideias 

eurocêntricas lhe permite iniciar uma busca genealógica do conceito de bruxaria60 na 

chamada civilização ocidental, explorar nas raízes do discurso acerca da feitiçaria e 

concluir que os verdadeiros protagonistas da magia negra, muito antes de 

aparecerem os africanos em territórios americanos, eram os brancos, os quais 

                                                           
57 Idem, Ibidem, p. 32. 
58 Tomado de sua obra inédita “Transculturación y mestizaje”. 
59A frase completa de Frantz Fanon diz: “La civilización blanca, la cultura europea, ha impuesto al 
Negro una desviación existencial. Mostraremos que a menudo aquello que se denomina el alma 
negra es una construcción del Blanco”. Frantz Fanon. Piel negra, máscaras blancas.  Schapire Editor 
S.R.L., Argentina, 1974, p. 19. 
60 Para compreender o papel do peso do imaginario leia-se Laennec Hurbon. El bárbaro imaginado. 
Fondo de Cultura Económica, México, 1993. 
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gozaram de amplo reconhecimento nos textos críticos da teologia cristã dos séculos 

XIV e XV. O colonialismo alterou, a seu favor, as realidades caribenhas e a 

religiosidade de origem africana, e a projetou sob o manto de uma construção 

branca.  

O sábio cubano se distingue pelas instituições culturais que fundou, as 

revistas que dirigiu, por suas contribuições à etnografia comparada, e sobretudo, 

porque abriu as portas ao pensamento social contemporâneo para descobrir, desde 

um olhar despreconceituoso, o que George Lamming chamou, “el trasfondo de la 

perspectiva antillana”,61 o permanente processo de aprendizagem e transculturação 

social que se produz em Cuba e no Caribe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
61 Veja-se George Lamming, ob. cit., p. 67. 
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CAPITULO 02 

FERNANDO ORTIZ: DO BIOLOGISMO À TRANSCULTURAÇÃO 

 

Fernando Ortiz nasceu em 16 de julho de 1881, na cidade de Havana, filho de 

pai espanhol e mãe cubana, cresceu entre Cuba e Espanha, viveu o momento 

histórico do fim de século em dois lugares com crises paralelas: Cuba, em processo 

de independência e, posteriormente jovem república e a Espanha, em processo de 

declínio do poderio colonial. A guerra de libertação nacional no final do século XIX 

gerou um sonho: a criação da nação cubana. Esse sonho, do qual a geração de 

Ortiz era partícipe, logo se frustra diante do domínio estadunidense sobre seu país. 

A emenda Platt que dava aos E.U.A o “direito” de intervir nos problemas cubanos, o 

contexto de desilusão que marca esse período era fortemente influenciado pela 

derrocada das ilusões políticas do século XIX (VIÑALS,1998). 

Sua formação, tanto na Europa quanto em Cuba, favoreceu uma mente 

inquiridora que, embora tenha começado pelo estudo das leis, foi levada aos mais 

diversos campos do saber, nos quais se destacou deixando profundas marcas. 

Depois da carreira jurídica, dedicou-se à sociologia, a seguir à arqueologia, à 

história, à filologia, à antropologia, à musicologia, à lingüística, ao folclore e 

etnologia.  

Após a independência, a situação dos negros em Cuba sofre expressiva 

modificação. Se para Marti, a idéia de nação autorizava a integração dos negros e 

mulatos em uma noção de pátria como espaço de negociação - como haviam 

pensado os lideres do movimento de libertação nacional - com a dominação dos 

Estados Unidos sobre o país, os antigos preconceitos e discriminações ressurgem, 

desviando-se da perspectiva integradora proposta pelos líderes do movimento de 

independência.  

A partir de 1906, os Estados Unidos ocupam Cuba pela segunda vez. O modelo 

de nação pensado pelos libertadores nacionais será substituído pelo modelo dos 

E.U.A., marcado pela segregação e pelo racismo. A idéia de nação terá que se 

adequar ao contexto de dominação neocolonial. Segundo IBARRA (1998, p 167), 

nos primeiros 20 anos do século XX os negros em Cuba ainda não detinham uma 
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autoconsciência de sua condição racial. Suas lutas tinham como único fim melhorar 

suas condições de vida. Essa afirmação de Ibarra nos parece insuficiente para 

entendermos o contexto cubano do período, pois como entender essa suposta falta 

de autoconsciência, se relacionarmos a esse contexto o surgimento de um partido 

formado exclusivamente por homens de cor62 

Porém, se a obra de Ibarra apresenta essa limitação, sua contribuição para que 

possamos entender como o negro era visto pela sociedade cubana do início do 

século XX é imprescindível. Para a sociedade cubana do início do século o negro 

era visto como um elemento exógeno, como nos diz IBARRA (1998, p 168):  

En la sociedad republicana, sin embargo, El cubano de piel oscura 
vino a ser considerado por la burguesia dependiente un cubano 
negro, nunca un cubano en igualdad de condiciones que El blanco. 
Así, de negro criollo, o negro de nación en la colonia, pasó a ser 
considerado cubano en El campo independentista, para finalmente 
descender al status de cubano-negro en La republica neocolonial. 

 A política de imigração, imposta pelos Estados Unidos em 1902 e referendada 

pela Lei de Imigração e Colonização de 1906, também é um sinal dessa postura 

discriminatória em relação aos negros. Exemplo disso é, conforme demonstrou 

CABRERA (2002, p. 156), a organização espacial dos centrais açucareiros, que 

tinha como objetivo separar as elites dos grupos de indesejados sociais - 

principalmente os negros haitianos, cuja religiosidade era vista como primitiva e 

perigosa. De um lado, essa política incentivava a imigração européia, ao mesmo 

tempo em que desestimulava a migração de negros. Conforme nos diz HELG (1990, 

p 54): 

 

Moreover, the immigration law imposed on Cuba by the United States 
in 1902, which prohibited Chinese immigration and restric ted that of 
nonwhites, was strengthened by the Law of Immigration and 
Colonization of 1906. The new legislation encouraged the settlement 
of families from Europe and the Canary Islands, as well as the 

                                                           
62

 Em 1908 surge em Cuba o partido dos “independientes de color”, formado exclusivamente por 

negros e que tinha como uma de suas plataformas a conquista de espaços políticos para os negros 
cubanos.  
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immigration of day laborers from Sweden, Norway, Denmark, and 
northern Italy.63 

Essa medida faz parte de uma série de políticas que tinham como meta 

diminuir a participação dos negros vindos de outras partes do caribe na vida social 

cubana. O discurso nacionalista das elites cubanas, nesse período, era marcado por 

uma postura de marginalização dos negros jamaicanos e haitianos. Esse discurso 

tinha como objetivo integrar o negro (de origem afrocubana), mas como elemento 

subordinado da sociedade. Esse discurso está presente na obra de autores como 

Enrique José Varona e Francisco Figueras. Eles viam nos negros, e em sua suposta 

inferioridade cultural e civilizacional, uma das razões da situação de atraso que Cuba 

vivia.  

O contexto internacional era de profundas transformações: surgimento das 

vanguardas artísticas européias, o fim da Belle Époque com a eclosão da Primeira 

guerra mundial, a Revolução Russa e a subida dos E.U.A. à categoria de potência 

hegemônica mundial. Todo esse contexto teve uma marcante influência sobre Cuba, 

a proximidade com os E.U. A, a dependência econômica, a estrutura agrária 

monocultora, os séculos de exploração do trabalho escravo (é importante não 

esquecer que Cuba e Brasil foram os últimos países da América a abolir a 

escravidão), todos esses fatores somados impunham a necessidade de se rediscutir 

as relações entre as raças e a construção de uma sociedade cubana que fosse a 

expressão dos ideais dos heróis da guerra de independência.   

No período de 1906 a 1940, pudemos observar mudanças de posicionamento 

profundas na obra de Ortiz, o pensador cubano, abandona paulatinamente as 

concepções biologistas e passa a defender uma idéia de cultura baseada no 

conceito de Transculturação.  

Após o movimento contra o governo conservador de D. Thomas Estrada 

Palma, liderado pelos liberais e tendo a participação de várias personalidades 

                                                           
63

 “Além disso, a lei de imigração imposta em Cuba pelos Estados Unidos em 1902, que proibiu a imigração chinesa e 

restringiu a de não brancos, foi reforçada pela Lei de Imigração de 1906. A nova legislação encorajou o 

estabelecimento de famílias da Europa e das Ilhas Canárias, bem como de a imigração de jornaleiros da Suécia, 

Noruega, Dinamarca e do norte da Itália.” (tradução do autor) 
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negras, ocorre um retrocesso na política racial cubana, pois o movimento fracassou 

em sua tentativa de construir uma nação cubana sem práticas discriminatórias.  

Para entendermos o alcance da obra de Ortiz é necessário que observemos 

como ela foi elaborada. Para se entender esse processo é que dividimos sua obra 

em duas fases: a primeira que vai de 1906 até 1913 tendo como ponto central a obra 

Los negros brujos, nessa obra Ortiz analisa a bruxaria e as práticas religiosas dos 

negros cubanos como expressão da primitividade psíquica desses indivíduos. Essa 

primitividade é que explicaria, na visão de Ortiz a criminalidade e uma suposta 

inferioridade cultural dos negros. Contudo é importante salientar que, diferentemente 

de Lombroso, Ortiz não via essa primitividade como resultante das características 

biológicas dos negros e sim como resultado das condições socioeconômicas em que 

os negros viviam, sendo produto do desenvolvimento social mais do que de 

condições genéticas. Esse aporte diferenciado em relação às teorias biologistas 

vigentes é que irá paulatinamente ser desenvolvido na analise orticiana, levando a 

uma postura que compreende e valoriza a cultura dos negros.  

A segunda fase de sua produção intelectual, que vai de 1913 até 1940, tem 

como marco inicial a publicação de Entre Cubanos. Estúdios de Psicologia Tropical, 

nesse livro Ortiz apresentava uma visão dos negros e de seu papel na sociedade 

cubana distinta da que apresentava anteriormente. Agora a integração do negro é 

que dava a tônica ao seu discurso, entendemos que essa mudança corresponde aos 

acontecimentos verificados em 1912. Um ano antes da publicação de Entre 

Cubanos... Cuba passou pela convulsão gerada pela revolta dos Independientes De 

Color, quando, segundo alguns autores aproximadamente 4.000 negros foram 

mortos, Há debates em relação ao numero de mortos, mas é importante perceber 

que a repressão violenta mostra o quanto o negro ainda não possuía seu espaço na 

sociedade; Nesse sentido, a mudança teórica parece relacionada a uma mudança 

no tratamento que a elite cubana dará as questões raciais. Buscava – se integrar o 

negro como elemento subordinado da cultura cubana. Essa divisão que adotamos 

levou em conta, por outro lado, as abordagens predominantes na obra de Ortiz em 

cada um desses períodos, (do inicio do século XX até o final da década de 30) tendo 

como critério, as ênfases que Ortiz dará em sua obra às questões relativas à 

identidade e as culturas das diferentes etnias em Cuba.  
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Os primeiros trabalhos de Ortiz colocam em discussão uma análise da cultura 

dos negros cubanos pautada na criminalística e no biologismo, como tínhamos dito 

anteriormente. No segundo momento de sua trajetória, a partir de 1920, sua obra 

será marcada por um discurso que tenta integrar os negros cubanos à identidade 

nacional. Influenciado, sobretudo, pela escola sociológica estadunidense e os 

imperativos de unidade nacional, demandados pelo novo contexto político da 

republica neocolonial. Além disso, o próprio movimento negro começava a impor a 

necessidade de um diálogo com os intelectuais afrocubanos que sob a influência do 

pensamento de Marcus Garvey começavam a exigir um espaço maior para o negro 

na sociedade. Muitos desses eram imigrantes jamaicanos, seguidores das idéias de 

Garvey, isso os levava a questionar as estruturas sociais que impediam a 

participação do negro na vida comunitária. 

O novo contexto da política cubana, a partir do estabelecimento da república 

neocolonial, levará Ortiz a desenvolver uma militância política partidária. Esse 

interesse pela política, com um ideário nacionalista, conduz Ortiz ao caminho da vida 

pública, a partir de 1915 o intelectual passa a militar no Partido Liberal. Ortiz foi 

eleito deputado para um mandato que durou de 1917 até 1926, tendo sido vice-

presidente da Câmara de deputados. Propos diversas leis, entre elas a proibição do 

jogo com apostas, o fim das fraudes na loteria, a regulação de venda de açúcar ao 

estrangeiro e a reforma do sistema educacional. Mas nenhuma dessas propostas foi 

aprovada, levando-o a desistir da atuação política e a se afastar do Partido Liberal. 

A partir de 1926, seus esforços irão se concentrar em outro sentido: a criação e 

articulação de revistas e instituições culturais. Nesse mesmo ano Ortiz cria a 

Intituición Hispanocubana de Cultura, que se tornará um importante centro de 

articulação cultural da sociedade havanera. Pela instituição passaram e 

conferenciaram os principais intelectuais espanhóis e hispanoamericanos64·, em 

paralelo, Ortiz havia fundado a revista Archivos Del Folklore Cubano, que dirige até 

1930. A revista foi um importante veículo de divulgação e de estudo da vida cultural 

popular cubana. 

                                                           
64 Para um relato pormenorizado da importância da Instituição Hispanocubana de Cultura sugerimos o 
excelente livro de Carlos Del Toro Gonzáles, Fernando Ortiz y La Hispanocubana de Cultura, Havana: 
Fundación Fernando Ortiz, 1996.  
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A geração de Ortiz - composta por intelectuais e políticos como Carlos Loveira, 

José Antonio Ramos, Miguel de Carrión e Ramiro Guerra, entre outros - foi marcada 

pelo ceticismo advindo da crise republicana. Isso leva essa geração de pensadores 

a analisar as sobrevivências do sistema colonial em Cuba, gerando por sua vez, o 

interesse pela cultura nacional. Essa temática se manifestou em ORTIZ (1942, P.06) 

no estudo dos temas afrocubanos: 

Era preciso estudiar ese factor integrante de Cuba; pero nadie lo 
había estudiado y hasta parecia como si nadie lo quisiera estudiar. 
Para unos ello no merecía la pena; muy propenso a conflictos y 
disgustos ; para otros era evocar culpas inconfesadas y castigar la 
conciencia; cuando menos, el estudio del negro era tarea harto 
trabajosa, propicia a las burlas y no daba dinero 

 Ortiz buscava conhecer Cuba, conhecer o seu povo. Tentando aprofundar-se 

nos estudos da cultura negra, pesquisava, nos bairros de Havana, a vida desses 

homens e mulheres. E, de uma postura inicialmente pautada na criminologia, 

termina por produzir uma obra de pura etnologia do negro cubano, como destaca 

BARNET(1995): 

Fernando Ortiz descubrió a Cuba desde Menorca y mucho más tarde 
desde Madr id en el Museo de Ultramar, cuando, como él bien relata 
en una de sus entrevistas, vio los diablitos ñañigos en aquel museo y 
le llamaron la atención, pues era casi una fiebre o una anomalía en 
Ortiz descubrir, indagar en lo desconocido. Creo que Miguel de 
Carrión – hay que reconocerlo, porque pienso que a veces las 
ciencias sociales, como dijo aqui ahorita, u la literatura van 
hermanadas, pero otras veces va la literatura un poco más adelante- 
Le hizo mucho bien a Ortiz, cuando en 1902 se conocieron en Cuba 
y Miguel de Carr ión lo llevó a conocer los barrios de La Habana: 
Pueblo Nuevo, Los Sitios, Atarés, Jesús María: en ellos Ortiz, con su 
criterio criminológico, con su filosofia positivista, entró en un 
segmento de la población que ni José Antonio Ramos, ni Aramburu, 
ni ninguno de los grandes pensadores, ni mucho menos Enrique 
José Varona, habían indagado en este país.  

Assim, Ortiz tentava responder as indagações de uma época estudando um 

tema que os grandes pensadores positivistas que o antecederam não haviam 

estudado. Enrique José Varona e José Antonio Ramos haviam buscado a identidade 

nacional nos limites da cultura criolla. Até mesmo os integrantes do Partido Obrero 

Cubano - que no início do século XX representaram as forças progressistas em 

Cuba - fugiam dessa idéia de nacionalidade calcada nos valores do grupo étnico 

dominante, segundo CABRERA (1985, P. 33). 
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A questão da identidade, as características que diferenciariam o cubano dos 

outros povos não é um esforço isolado de Ortiz, essa busca pelos caracteres 

nacionais na América Latina é resultado do contexto social da época, daí a 

quantidade de autores no período que se preocupam com a questão da formação e 

da identidade nacional. Nesse momento toda a intelectualidade hispanoamericana 

estava preocupada com essa temática, em virtude das disputas ideológicas entre o 

modelo estadunidense de sociedade e as alternativas de sociedade que então eram 

discutidas.  Importava aos intelectuais latino-americanos dessa geração definir o tipo 

de sociedade que desejavam e para isso era necessário conhecer a formação 

histórica, política e social das nações latino-americanas, condição sine qua non para 

sua transformação.  
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2.2 – FERNANDO ORTIZ E SUA TRAJETÓRIA INTELECTUAL 

 

Desde cedo o jovem Fernando Ortiz apresentou interesse pela carreira das leis. 

Em Havana, Ortiz estudou ciências jurídicas até 1898. A partir do ano seguinte 

prossegue seus estudos na universidade de Barcelona, graduando-se em direito no 

ano de 1900.  

Em 1901, estuda filosofia do direito jurídico, legislação comparada, história da 

literatura jurídica e história do direito internacional (GARCÍA-CARRANZA, 1970), na 

universidade de Madri. Nesse mesmo ano obtêm o título de doutorado com a tese 

“Base para un estudio sobre la llamada reparación civil”. 

Em 1902 volta para Havana, sendo nomeado para o serviço consular em 1903. 

Ortiz exerceu essa função nas cidades de La Coruña, Gênova e Marselha, até ser 

nomeado secretário da legação cubana em Paris. 

Na Itália estudou criminologia com César Lombroso65.  

Em 1906 publica, em Madri, Los Negros Brujos - sua primeira obra relativa à 

cultura afrocubana. Esse livro é marcado pelo biologismo e pela criminalística, 

influenciados por Lombroso. 

No início do século XX as noções biologisticas e criminalísticas ainda 

imperavam nas ciências sociais. Conceitos como o de primitividade, atavismo e  

inferioridade ainda eram presentes nas construções teóricas sobre o negro e seu 

papel na sociedade. 

                                                           
65A doutrina de Lombroso com referência aos delinqüentes, suas características e a gênese do delito, 
influenciou Ortiz na construção da idéia de “mala vida” presente em seus primeiros estudos. Para o 
criminalista italiano o delinqüente constitui uma variedade da espécie humana, degenerada tanto 
física quanto moralmente. Uma regressão ou uma sobrevivência dos homens primitivos. Ortiz 
incorporou essas idéias e via a criminalidade como resultado do primitivismo cultural e psíquico dos 
negros, essa posição será dominante em seu pensamento expresso em Los negros Brujos (1906) 
cujo subtítulo: apuntes para un estudio de etnologia criminal, demonstra esse posicionamento. 
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Essas noções estão contidas nas primeiras obras de Ortiz, sintetizadas no 

conceito de “mala vida”. Segundo Ortiz, a inferioridade cultural do negro era 

resultado da marginalização, da falta de estrutura familiar coesiva e de uma religião 

primitiva eivada de superstições. A criminalidade como resultado de sua psique 

coletiva primitiva.  

Seus primeiros trabalhos são de matriz positivista; posição teórica que não 

abandonará ao longo de sua vida. Em 1906, publica, em Madri, Los negros brujos, 

primeira parte de sua Hampa Afrocubana - obra pensada como uma tentativa de 

fazer uma leitura sobre a cultura dos negros cubanos. Los negros brujos é um 

verdadeiro divisor de águas na etnologia cubana. Pela primeira vez, um autor 

cubano conferia uma condição de importância à cultura dos negros, ainda que, 

partindo de uma perspectiva que tendia a analisar essa cultura como inferior em 

correspondência aos modelos ocidentais. Além disso, essa obra é um marco, pois, 

pela primeira vez, é usado o vocábulo “afrocubano”. Esse conceito será de 

importância fundamental para as ciências humanas em Cuba, servindo para explicar 

as especificidades culturais dos negros nesse país. 

Sua análise da cultura dos negros, nesse período, terá como ponto de partida a 

criminalística; Nesse aspecto é perceptível a influencia do pensamento do 

criminalista italiano César Lombroso. Ortiz conheceu o criminalista em 1905, quando 

foi à Itália empreender estudos relacionados a essa área. Nessa ocasião, chegou 

inclusive a colaborar com Lombroso em uma revista dedicada ao tema “Arquivio di 

Antropologia Criminale, Psichiatria e Medicina Legale.  

Em Ortiz, nesse primeiro momento, o interesse estava desperto apenas pela 

marginalidade ou pelo pitoresco da cultura dos negros cubanos, seu objetivo era o 

de estuda-lá como item fundamental para se entender o conjunto da cultura do seu 

país. Uma cultura tão pouco vista e até desprezada pelos cientistas sociais cubanos 

como o próprio Ortiz, (ORTIZ, apud. GARCÍA-CARRANZA, 1970. p 16-17) salienta:  

Hace cuarenta años, que movido por mi temprana curiosidad por los 
hechos humanos y particularmente por los temas sociológicos, que 
entonces eran gran novedad en el ambiente donde yo estudiaba, me 
fui entrando sin premeditarlo ni sentirlo en la observación de los 
problemas sociales de mi patr ia. Apenas regresé de mis años 
universitarios en el extranjero, me puse a escudriñar la vida cubana y 
en seguida me salió al paso el negro. 
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 Essa preocupação com a cultura dos negros cubanos, manifestada por ele, 

surge por duas razões: buscar pelo conhecimento dos aspectos pitorescos e 

primitivos de seus costumes; e, combater a marginalidade, a sensualidade e a 

religiosidade dos negros que eram vistas como doenças sociais.  

Os teóricos do positivismo criminal, como Lombroso, entendiam os negros 

como incapazes da vida em sociedade, na medida em que, seu caráter primitivo 

impediria que comungassem da cultura européia e anglo saxônica, que era vista 

como modelo superior de cultura. O conceito de “mala vida” é central em Los Negros 

Brujos, por expressar a cultura e as características sociais dos marginalizados, para 

Ortiz (1906, p.3), era preciso fixar os caracteres dessa camada inferior da sociedade: 

Entre los factores que han contribuido a fijar los caracteres de la 
mala vida en Cuba, hay algunos que se encuentran en las ciudades 
comumente estudiadas, factores que han contribuido de um modo 
especial a formar la psicologia cubana, hasta en las mas inferiores 
capas de nuestra sociedad, por esta razón el estudio del hampa 
cubana en general, ha de dar luz a observaciones originales y de 
sacar a la luz tipos no conocidos fuera de Cuba  

Assim, o tipo cubano negro, apresenta características distintas que são 

expressas na marginalidade e o que interessa a Ortiz, nesse momento, é buscar 

essas características. Posteriormente, Ortiz dirá que seu interesse era motivado pela 

importância que a cultura dos negros cubanos representava no conjunto da cultura 

cubana (ORTIZ, apud. GARCÍACARRANZA, 1970. P 17) “Era natural que así fuera. 

Sin el negro Cuba no sería Cuba. No podía, pues, ser ignorado.”  

 Porém, é importante salientar que essa era sua posição em 1942. Em 1906, o 

pensamento de nosso autor ainda estava influenciado pelas posturas que viam na 

cultura negra a expressão de inferioridade, o que se nota no conceito de “mala vida”.  

A idéia de “mala vida” pode ser entendida como a existência, fora da sociedade 

dita normal, de grupos com um comportamento anti-social. A marginalização e a 

criminalidade são vistas como características essenciais desses grupos, (ORTIZ, 

1906, p. 17). 

Pero la inferioridad Del negro, la que le sujetaba al mal vivir, era 
debida a falta de civilización integral, pues tan primitiva era su 
moralidad, como su intelectualidad, como sus voliciones, etecétera. 
Este carácter es lo que mas lo diferencia de los indivíduos de la mala 
vida de las sociedades formadas exclusivamente por blancos 
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 Essa era a tônica do trabalho de Ortiz no período, uma noção de inferioridade, 

que define o negro e suas manifestações como atrasadas e primitivas, conforme o 

modelo de Lombroso e Ferri, que via o negro como elemento exótico e que analisa 

suas manifestações sócio-culturais com desconfiança, partindo de uma noção 

biologistica para analisar a cultura. Essa perspectiva era produto da estrutura da 

sociedade cubana que via o negro dessa maneira, como nos mostra Le Riverend. 

(1978, p 26)  

En esse campo, a despecho de sus nobles móviles, Ortiz, siguiendo 
a sus modelos, abordaba los problemas como si corespondieran a 
outro mundo humano aparte, sin reparar que eran consustancial 
consecuencia de una sociedad dada, su estructura y dinámica, 
caracterizadas por la desigualdad y la marginación irreversible, a lãs 
que, por ende, lejos de ser ajenos, estaban profunda e 
inseparablemente unidos. Que El pecado fuera cosa del tiempo, no 
hay duda, pero, por otro lado, el própio ejemplo de Lombroso forzaba 
a una investigación de aspectos sociales en interrelacionada 
manifestación, que conducía por gravedad a establecer un vínculo 
entre La conducta criminal y la sociedad “normal” en que ella se 
producía.  

No entanto, não eram apenas essas as influências de Ortiz, é importante 

salientar que os aportes da sociologia estadunidense também exerceram influência 

sobre seu trabalho, as investigações relativas ao animismo de Edward B. Tylor; as 

concepcões de Marcel Mauss acerca da teoria geral da magia; além dos estudos 

culturais de Ratzel e de Frazer; Ortiz dialogava com o pensamento antropológico de 

sua época. Os conceitos desses autores formam boa parte do corpo teórico de Los 

negros brujos, sendo citados ao longo do livro de Ortiz. Como, por exemplo, Ratzel, 

que Ortiz (1906, p. 46) utiliza para analisar os bailes africanos. 

El segundo parece una derivación del que Ratzel describe de la 
seguiente manera: “Consiste simplemente en una serie de luchas 
entre dos agrupaciones: no encontramos en ellas danzas ni cantos, 
pero parece tener cierta significación religiosa 

O livro Los Negros Brujos, representou uma tentativa de estabelecimento das 

características sociopsicológicas do afrocubano e de relacioná-las a delinqüência, na 

verdade, o livro insere-se em um projeto mais amplo de estudar a criminalidade que 

denominou de “Hampa Afrocubana” ou numa tradução aproximada “Máfia 

Afrocubana”, a perspectiva orticiana era de estudar as sobrevivência de 

desequilíbrios pisicosociais que explicassem a maior propensão dos negros ao crime 

ORTIZ (1906, p. 17)  
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Sin embargo, en la actualidad, cuando ya algunas generaciones de 
individuos de color han vivido em el medio civilizado, cuentanse 
también hampones negros que muestran ese desequilibrio en su 
evolución psicológica, y relativamente civilizados intelectualmente, 
conservan todavia rasgos de su moral africana que los precipitan en 
La criminalidad 

 Nesse momento, para Ortiz, a cultura afrocubana é marcada pela inferioridade 

psiquíca dos negros e por uma visão de superioridade cultural da civilização de 

matriz européia. As manifestações culturais dos negros são vistas como expressão 

de sua inferioridade civilizacional. A magia e a bruxaria tidas como fenômeno anti-

social, conforme salientou SCARAMAL (1999).  

Essa caracterização da cultura negra como inferior é característica na obra de 

Ortiz no período, como podemos observar no trecho que se segue (ORTIZ, 1906, p. 

397)  

El brujo nato no lo es por atavismo en el sentido riguroso de esta 

palabra; es decir, como un salto atrás del indiv iduo con relación al 

estado de progresso de la especie que forma el medio social al cual 

aquél debe adaptarse; mas bien puede decirse que al ser 

transportado de África a Cuba, fue el medio social el que paraél salto 

improvisadamente hacia adelante, dejandolo com sus compatriotas 

en las profundidades de La evolución de su psiquis. Por esto, con 

mayor propiedad que por el atavismo, pueden definirse los 

caracteres del brujo por la primitividad psíquica 

 A idéia de primitividade psíquica, que Ortiz buscou em Lombroso, é que definia 

sua leitura relativa às manifestações culturais afrocubanas no período de 1906. 

Contudo, é importante ressalvar que a noção de “mala vida” relativisa essa 

perspectiva, na medida em que vai mostrar que a criminalidade e violência 

atribuídos aos negros era na verdade muito mais resultante de suas condições de 

vida de que de uma característica genética.  

Na concepção de Ortiz, nessa época, os fatores genéticos influenciavam e 

explicavam o índice de criminalidade maior entre os negros. Lombroso vai elogiar a 

postura de Ortiz relativa ao atavismo dos negros bruxos, vendo nisso a aplicação de 

sua teoria criminalística ao estudo antropológico, esse elogio terminou por se 

constituir no prólogo de Los Negros Brujos Ortiz (1906, p. 1): 
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Creo acertadísimo su concepto sobre El atavismo de los negros, aun 
em los casos em que se observe fenómenos medianímicos , 
espiritistas e hipnóticos, pues estos últimos eran muy frecuentes en 
La época primitiva  

A perspectiva de Ortiz, no período de lançamento de Los Negros Brujos, era 

marcada pela visão atávica do negro, de sua propensão ao crime. Porém, após os 

acontecimentos de 1912, essa concepção vai paulatinamente ser substituída por 

uma visão integradora do negro e pela rejeição do racismo. 

 Em 1913, em Paris, publica Entre Cubanos, psicologia tropical. Nesse livro 

suas posições serão totalmente diferenciadas, caminhando rumo a um relativismo 

antropológico que será a tônica de seus trabalhos posteriores. 

(JAUSS, 2000), argumenta que toda obra produz leitores e leituras. Portanto, 

as questões presentes na obra orticiana relacionam-se com as problemáticas que 

movimentam a intelectualidade cubana no período. O alcance da obra de Ortiz pode 

ser medido pela influência que a mesma terá sobre seus diversos leitores. As 

múltiplas leituras de sua obra permitem vislumbrar esse debate, por isso buscamos 

nesse capítulo, mapear as influências que seu pensamento recebeu dos autores que 

lhe eram contemporâneos, os diálogos que a recepção de sua obra estabeleceu e o 

contexto social em que o pensamento de Ortiz surgiu. 

Verdadeiro desbravador, Ortiz terá que defrontar-se com vários problemas ao 

construir sua obra, pois não existiam em Cuba estudos que servissem de referencia 

para seu trabalho, como destaca Lisandro Otero (1982, p. 54). Sua obra é o 

desbravar de um caminho investigativo. 

Um dos primeiros problemas de Ortiz, no desempenho de suas investigações, 

foi a falta de instrumentos adequados à sua nova tarefa: não existiam precedentes, 

nem vocabulário científico adequados à descrição dos fenômenos que investigava. 

Ortiz buscará estudar os elementos da cultura dos negros a partir da vida e do 

cotidiano dos negros cubanos, uma proposta que diferenciava sua perspectiva  

teórica dos autores que o precederam. Esses elementos o permitiriam entender a 

identidade cubana, como nos mostra Barnet (1995, p. 220).   
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Creo que el trabajo que hizo sobre los ñañigos, sobre los negros 
curros, sobre los negros brujos y más tarde sobre los negros 
esclavos dice mucho de lo que es ese concepto, tan cacareado y tan 
usado y tan manipulado por todos nosotros aquí, de la identidad. Sin 
ese signo, sin esa presencia, la identidad cubana sería cualquier otra 
cosa, quizás seríamos un país parecido a Costa Rica. 

 Porém, ao contrário do que diz Barnet, a preocupação de Ortiz nesse momento 

não é apenas a de integrar os negros à identidade cultural cubana. Seu projeto 

político visava à integração social do afrocubano, para o pensador cubano era um 

desafio ver o negro como integrante da sociedade, na verdade o que Ortiz buscava 

era integrar os negros à sociedade. Os negros ainda não eram vistos como cidadãos 

em plenitude, e o projeto de Ortiz, nesse momento, é buscar a contribuição de cada 

raça para a construção do caráter nacional, como podemos observar no trecho que 

se segue (ORTIZ, 1913, p. 87).  

Debe ser el análisis preciso, objetivo, sin apasionamento ni 
prejuicios, minucioso y documentado de los múltiples elementos que 
a nuestras costumbres y nuestro carácter nacional há traído cada 
raza y de la evaluación de cada elemento em particular, relacionado 
com los demás. Solamente después de obtenido este análisis podrá 
intentarse com probabilidades de êxito la síntesis psicológica de la 
sociedad cubana.  

Dessa forma, a obra de Ortiz produz uma renovação teórica e historiográfica. A 

participação do negro na historia cubana passava a ser vista e estudada, ainda que 

de um ponto de vista oriundo das elites criollas. Ortiz apresentava uma preocupação 

historicista na busca pela definição da cultura cubana, tanto que em 1923 ele publica 

um texto em La Tribuna, intitulado “nuevas orientaciones históricas e inmigratórias 

de Cuba”. Nesse texto, Ortiz advoga uma nova orientação teórico-metodológica aos 

trabalhos sobre a nação e a história cubana: 

Estimular entre la juventud cubana la dedicación a los temas de la 
historia intrínseca de la evolución social de Cuba, que habra de 
explicarnos la causación económica de los decisivos acontecimientos 
de nuestra história, ocultos em demasia por laureles e ciertos 
heroísmos y por zorrales de esteriles políticoas; y que habrán de 
ilustrarnos sobre la enmarañada influencia de lãs inmigraciones, 
étnicamente considerables en la formación demopsicológica de esta 
sociedad66  

Como podemos perceber, Ortiz incorpora a dimensão econômica e social em 

sua interpretação da historia cubana, seu projeto histórico rompia com os limites 
                                                           
66 ORTIZ, Fernando. “Las nuevas orientaciones historicas e inmigratórias de Cuba”, La  Tribuna, 
Imprenta “El Siglo XX”, La Habana 1923, p. 212.  
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impostos pelo positivismo. Esse enfoque histórico será o fator compartilhado por 

todas as suas áreas de interesse, sejam seus estudos de etnologia, de lingüística, 

de sociologia ou de política. A explicação orticiana para as características da 

sociedade cubana estava na peculiaridade de sua formação histórica.  

É com essa perspectiva historicista na construção de seu projeto intelectual 

que Ortiz amadurece o conceito de transculturação na década de quarenta. O 

conceito permitira uma analise dialética e dinâmica da história cubana. O conceito de 

memória histórica (que em Ortiz apresenta um caráter iluminista) permite e 

possibilita a tomada de consciência por parte da população e serve como elemento 

da emancipação política e social. 
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2.3 - DO BIOLOGISMO À TRANSCULTURAÇÃO 

 

Nesse tópico, analisaremos como os movimentos sociais e culturais do caribe 

influenciaram a obra de Fernando Ortiz. Buscaremos observar como a mudança de 

posicionamento teórico de Fernando Ortiz, a partir de 1913, deveu-se às condições 

de conflito político e racial, pelas quais Cuba passava no período. Essa mudança é 

marcada por romper com os critérios do biologismo e da criminalística da fase 

anterior. 

A partir de 1913, a obra de Ortiz apresenta duas de suas principais 

características: a ruptura das visões racistas anteriores - o que representou uma 

verdadeira revolução nas cências humanas cubanas; e uma visão que tendia a 

negar os conflitos raciais e que produziria uma leitura parcial e limitada dos 

problemas sociais em Cuba. É importante resaltar que outros seguidores de 

Lombroso, como o médico maranhense Nina Rodrigues, não conseguiram superar 

os limites desse biologismo e o que vai permitir a Ortiz essa superação serão dois 

fatores: de um lado, Ortiz já percebia o negro dentro da sociedade cubana, de outro 

ponto, o proprio conceito de “mala vida” permitiu a ortiz perceber que a criminalidade 

dos negros era fruto das condições de vida que o negro tinha na sociedade cubana. 

Essa diferença entre Ortiz e Nina Rodrigues pode ser melhor entendida se  

observarmos o ambiente intelectual em que esses autores produziram seus 

trabalhos. O grande diferencial na obra de Ortiz é esse destaque dado ao negro em 

seu trabalho, Cabrera (2009, p. 3) argumenta que esse enfoque era predominante 

na obra orticiana: 

 
 En la época estos dos autores se movían en las esferas del 
positivismo y del evolucionismo, ambas, teorías proclives a la 
jerarquía que autorizaba el uso del concepto “raza”. Sujeto a estos 
marcos teóricos, Fernando Ortiz escribía sobre los negros cubanos 
en las obras,  Los negros brujos, en 1906  que tuvo como 
introducción  una carta de Lombroso, la composición etnica de “la 
sociedad cubana tan diversa de las europeas[ …] tres razas 
depositaron sus caracteres psicológicos en Cuba: la blanca, la negra 
y la amarilla, y si se quiere una cuarta la cobriza o americana” (p10). 
En esta  primera obra del autor se percibe el predominio de los 
marcos teóricos jerárquicos occidentales pero el negro está dentro de 
la sociedad como protagonista activo, sea en ese su carácter inferior. 
Las actitudes criminales del negro en la sociedad cubana, según el 
autor, están vinculadas a sus orígenes africanos y salvajes. Todavía 
se percibe una cierta relación entre el concepto etnia y raza.  
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 Para Ortiz importava estudar o negro, ainda que nos limites do conceito de 

raça, porém sem perceber o negro apenas em suas dimensões biológicas, 

(CABRERA, 2009, p. 4) mostra como Ortiz transcende os limites do paradigma 

lombrosiano:  

La raza es un concepto central en su interpretación a partir de la 
antropología de la época que está más interesada en las 
características físicas, en el estudio fenotípico y biológico del 
individuo. Mas, en Ortiz en contacto con una literatura no apenas 
europea y de Estados Unidos, también caribeña,  se observa un 
interés en relacionar los sujetos antropológicos a su medio:  

… todas estas razas encontraron en Cuba un ambiente tan nuevo y 
tan radicalmente distinto de aquel del cual eran originarias, que les 
era de todo punto imposible desenvolver su actividad y energías bajo 
las mismas normas que en sus países de procedencia, por lo que al 
factor antropológico se unieron otros sociales para determinar las 
características de la vida cubana. (Los negros brujos, p 12-.13) 

Dessa forma, o conceito de raça ainda se apresenta como fundamental nas 

concepções de Ortiz nesse período, segundo Cabrera (2009, p. 5) “Y si a veces 

menciona el concepto etnia,  equivale a raza, quiere decir que ambos conceptos 

mantienen el mismo alcance de interpretación en el campo empírico” como podemos 

observar no seguinte trecho de Los Negros Brujos:  

La raza negra , de repente, y en un país extraño, se halló en una 
condición social extraña también para los más de sus individuos: la 
esclavitud, sin patria, sin familia, sin sociedad suya, con su 
impulsividad brutal comprimida frente a una raza de superior 
civilización y enemiga que la sometió a un trabajo rudo y constante al 
que no estaba acostumbrada, Cuando el negro fue libre su libertad le 
sirvió para subir en la escala de la cultura, habiendo perdido varios 
jirones de su psicología africana en los zarzales de la esclavitud  (Los 
negros brujos, p.13-14) 

Por outro lado, Ortiz inova ao apresentar uma visão crítica das relações 

interétnicas: “se podrá comprender que la separación psicológica entre ambas razas, 

desde ciertos puntos de vista, no era tan radical como puede creerse observando 

superficialmente” (Los Negros Brujos, p.17). 

Essas questões psíquicas serão trabalhadas de maneira aprofundada 

posteriormente por Ortiz em seu livro Brujas y Inquisidores, onde o pensador cubano 

demonstra como a bruxaria era uma concepção européia muito antes da conquista 

da América. Como podemos perceber, Ortiz não buscava com seu aporte a 

construção de uma teoria de branqueamento dos negros cubanos, tratava-se de 
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uma perspectiva de estudo do negro em suas características e em sua condições 

sociais específicas. Diferentemente dos trabalhos dos teóricos brasileiros do período 

que tentavam justificar teoricamente as políticas de branqueamento da sociedade 

brasileira, vistas como essenciais para a superação do atraso da sociedade. 

 Em Cuba, no final do século XIX e início do XX, havia o predomínio de 

posições que buscavam associar o negro ao atraso, à primitividade, à bruxaria e a 

todos os aspectos da criminalidade, o trabalho de Ortiz termina por mostrar que 

esses fatores eram resultantes mais das condições sociais, de que a “mala vida” é a 

expressão maior, do que de uma inferioridade genética ou atavismo dos negros, ou 

seja, Ortiz começa a perceber que a questão social tinha um peso maior que as 

questões genéticas na condição de vida dos negros. 

O pensamento de Ortiz avança paulatinamente na ruptura com os preconceitos 

dominantes nas ciências humanas cubanas e constrói um modelo de análise cultural 

que será expresso na idéia de “transculturação”. Apesar de Ortiz somente vir a 

utilizar o termo em 1940 - quando lança seu Contrapunteo Cubano Del Tabaco y El 

Azúcar, em 1913 - marcos fundamentais já estavam definidos, em um livro intitulado 

Entre Cubanos. Estúdio de Una Psicologia Tropical. Esse livro tem como eixo central 

a idéia de integração dos negros à nação cubana. Essa integração é vista por Ortiz 

como resultado da transmigração geográfica que teria, em sua visão, resultado em 

uma transmigração cultural, como salientou ORTIZ (1913, p. 29) 

 No creemos que haya habido factores humanos más trascedentes 
para la cubanidad que esas continuas, radicales y contrastantes 
transmigraciones geográficas, económicas y sociales de los 
pobladores, de esa perenne transitoriedad de los propósitos, y que 
esa vida siempre en desarraigo de la tierra habitada, siempre en 
desajuste con la sociedad sustentadora. Hombres, economías, 
culturas y anhelos, todo aquí se sintió foráneo, provisional, cambiado 
[...]. Ya en estos elementos hay factores de cubanidad. Todo 
español, por solo llegar a Cuba ya era distinto de lo que había sido. 
Ya no era español de España, sino un español indiano. Esta 
inquietud constante, esa impuls ividad tornadiza, esa provisionalidad 
de aptitudes fueron las inspiraciones primar ias de nuestro carácter 
colectivo, amigo del impulso y La aventura, del embullo y de la 
suerte, del juego, del choteo, del logro y de la esperanza alburera 

Se compararmos o trecho acima, de Entre Cubanos..., com a definição de 

transculturação que Ortiz apresentará em 1940, poderemos notar como as principais 

idéias do conceito de transculturação já estavam presentes (ORTIZ, 1940, p. 89)  
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No hubo factores humanos más trascendentes para la cubanidad que 
esas continuas, radicales y contrastantes transmigraciones 
geográficas, económicas y socialesde los pobladores; que esa 
perenne transitoriedad de los propósitos y que esa vida siempre en 
desarraigo de la tierra habitada, siempre en desajuste con la 
sociedad sustentadora. Hombres, economias, culturas y anhelos todo 
aquí se sintió foráneo, provisional, cambiadizo, “aves de paso” sobre 
el país, a su costa, a su contra y a su malgrado  

A partir de 1913 - data da publicação de Entre cubanos... - Ortiz modificará sua 

visão da questão da identidade nacional. Nesse momento era preciso reestruturar a 

amplitude étnica nacional e os negros deveriam ser incorporados no discurso 

estruturador da identidade cubana. Ainda que o termo identidade quase não seja 

utilizado – Ortiz preferia o termo cubanidade -  cada vez mais nosso autor se 

preocupa em definir a cubanidade; o ser cubano e as relações de identificação e 

diferenciação que os cubanos estabelecem entre si e os outros povos; 

O inicio do século em Cuba é marcado por conflitos sociais - resultado da 

interferência dos E.U.A.- os cubanos viam cada vez mais o interesse nacional ser 

colocado em segundo plano pelas políticas dos setores alinhados com o 

neocolonialismo estadunidense. 

A partir do governo de José Miguel Gomes (1909) - como reflexo da 

insatisfação com a implantação do sistema neocolonial - esses conflitos se 

intensificam; estouram greves e manifestações em todo o território cubano. O ápice 

desses conflitos foi no ano de 1912, com o estouro da revolta dos “Independientes 

de Color” – revolta motivada pela situação de discriminação que os negros cubanos 

viviam. 

Durante a guerra de independência, Cuba viveu um período de relativa 

ausência de conflitos raciais. A participação de negros e mulatos nas lutas de 

libertação nacional - não apenas como soldados, mas também como comandantes e 

propagandistas - favorecia esse clima. Homens como Antonio Maceo (1845-1896) - 

general mulato que liderou a luta ao lado de Maximo Gomes na ultima guerra de 

libertação nacional - e Juan Gualberto Gómez - amigo de Martí e propagandista da 

independência e dos direitos dos negros - dispunham de espaço político e eram 

vistos com respeito e reverência. Essas condições geraram um clima de estimulo à 

inclusão das “razas de color”, (como negros e mulatos eram chamados em Cuba), 

no projeto de nação que começava a ser idealizado por José Martí. 
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A nação martiana era pensada como um espaço onde as diversas raças 

poderiam estabelecer negociações, “cubano significa mais que branco, mais que 

mulato, mais que negro” 67. No entanto, esse ideário de nação martiano logo será 

deixado de lado pela elite criolla cubana, que não estava disposta a ceder poder 

político aos afrocubanos. 

Com a ocupação da ilha pelos Estados Unidos, após a guerra hispano-

americana, os representantes dos interesses dos E.U.A. vão implementar uma série 

de políticas raciais que, seguindo o modelo desse país, limitava a participação dos 

negros na sociedade. Segundo Helg (1990, p. 53), a discriminação em clubes, 

restaurantes e parques públicos - apesar de ilegal - não era reprimida. 

 Outra forma de discriminação pode ser percebida nas políticas de imigração 

que passam a limitar a entrada de negros e de outras raças “inferiores” no país. 

Essa perspectiva não se alterou nos primeiros anos da republica neocolonial. 

Levando cada vez mais, a que os negros fossem marginalizados no sistema político 

cubano. É nesse clima que surge, em 1908, o movimento dos “independientes de 

color”. 

Nas eleições de 1908 nenhum negro é eleito; Pedro Ivonet e Evaristo Estenoz 

fundam então a “Agrupación Independientes de Color”, que tinha como fim a criação 

de um partido para disputar as eleições de 1910. Esse partido surge com o nome de 

“Partido de Los independientes de Color” e tinha como sua plataforma várias 

demandas sociais, entre elas: ensino gratuito e obrigatório, abolição da pena de 

morte, jornada de 8 horas, nacionalização do trabalho, distribuição de terras, entre 

outras questões. Segundo MARTÍNEZ (1998. p 90) e HELG (1990, p 55). Em 1910 

os Independentes de Cor já contavam com 60.000 membros. 

A reação da elite criolla vem na forma de acusação, para os setores 

consevadores o partido era defensor do racismo e de estar mobilizando os negros 

contra os brancos. Martin Morúa Delgado - senador negro ligado ao presidente José 

Miguel Gomes – aprova, no congresso cubano, uma lei que proíbe os partidos de se 
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 José Martí expressa esse ideário multiracial em “mi raza” (Pátria, 16 de abril de 1893), in Obras 
Completas, havana editorial nacional de Cuba, 1968-1980, volume II. P. 58. 

 



80 

 

organizarem a partir da cor de seus integrantes. A reação dos independentes de cor 

dá margem a que seus principais líderes sejam detidos. O Partido é dissolvido. 

Em janeiro de 1912 o partido ressurge e organiza uma rebelião armada. Em 

maio, seus principais dirigentes são presos, dando inicio a uma onda de 

sublevações por todo o país, mas principalmente na província de Oriente onde os 

negros eram maioria. Segundo MARTÍNEZ (1998, p 91), em quatro das seis 

províncias houve sublevações. O número de revoltosos aumentava e a reação do 

governo não se fez tardar: o presidente Gomes ordenou lançar contra os revoltosos 

toda a potência do exército. O governo dos Estados Unidos também enviou tropas 

para a região, além de grande quantidade de armamentos. 

No dia 2 de junho o pequeno povoado de La Maya foi tomado e queimado pelo 

exército, no dia seguinte o governo suspende as garantias constitucionais. Contra os 

desorganizados e mal armados insurrectos concentraram-se todas as forças. Em 

menos de dois meses foram mortos, aproximadamente, de 3.000 a 4.000 cidadãos 

negros, segundo Helg (1990, p 55). 

A interpretação da revolta por parte da elite criolla é significativa, como nos 

mostra HELG (1990, p 55):  

Two journalists who followed the army saw the “Guerrita del 12” as a 
chapter in the “perpetual and implacable struggle between races” that 
never could mix. They warned against any black rebellions and 
advocated the creation of a national secret police and militias based 
on the U.S. model. The prestigious journal Cuba Contemporánea 
published an article by Carlos de Velasco, who imputed Afro-Cuban’s 
difficulties to their lack of preparation-“It is necessary that each one 
knows his place”- and argued that the Creole elite should continue to 
run the country .68 

A repressão violenta aos Independentes de Cor mostra claramente como a 

questão racial era tratada em Cuba no início do século. Permitindo ver o quanto a 

distancia entre o discurso de integração e a prática discriminatória era gigantesca. 
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 “Dois jornalistas que acompanharam o exército observando a “Guerrita Del 12” foi um capítulo na 
“perpétua e implacável disputa entre as raças” elas nunca puderam se misturar. Eles alertaram contra 
qualquer rebelião dos negros e defenderam a criação de uma policia nacional secreta e de milícias 
baseadas no modelo dos E.U.A. . O prestigioso jornal Cuba Contemporânea publicou um artigo de 
Carlos de Velasco, que imputava aos afrocubanos dificuldades por sua falta de preparação- “isso é 
necessário para que eles saibam qual é seu lugar”- e argumentava como a elite “criolla” deveria 
continuar a dirigir a nação. (tradução do autor) 
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Após 1912 o racismo em relação aos afrocubanos passa a utilizar novos 

expedientes. Agora, o que se estigmatiza são a bruxaria e a migração de haitianos e 

jamaicanos, segundo HELG (1990, p 56) 

A integração do afrocubano parece muito distante da realidade discriminatória 

da republica neocolonial, que tentava transformar negros em seres de índole 

criminosa e primitiva. Desse modo, o que é possível perceber é: uma dicotomia entre 

o discurso de Ortiz sobre a questão da identidade em Cuba e as políticas raciais 

implementadas no país. Porém, mais grave que isso é o encobrimento dos conflitos 

que sua obra produziu. Estranhamente, Ortiz nunca se referiu a revolta dos 

“independientes de color” em sua obra, sua preocupação com a cultura dos negros e 

com sua inclusão na nação, não levou em conta esse conflito. 

 Ortiz - em seu livro de 1915, As revoltas dos afrocubanos, dedicado aos 

conflitos raciais em Cuba - analisa apenas os conflitos que ocorreram no período 

colonial, silenciando-se sobre os conflitos do presente. Em nossa opinião, isso gerou 

um encobrimento da marginalização e da discriminação que os negros viviam em 

Cuba.  

Em 1913, Ortiz lança as bases de seu conceito de transculturação, a idéia de 

que as culturas em Cuba teriam sofrido um processo de trânsito, em que os negros 

contribuíram para formar a cultura nacional, dando forma a cubanidade. Ortiz apenas 

se esqueceu de dizer do poder de síntese das armas, das manchetes e da violência 

que marcou o momento da revolta dos “Independientes de Color”; esqueceu que em 

1912 a elite branca cubana mostrou aos negros seu lugar de subordinação na 

sociedade cubana. Assim sendo, as mudanças de posicionamento teórico de Ortiz - 

verificadas a partir de Entre cubanos... - contribuem para a criação de uma nova 

idéia de cubanidade, onde a única integração possível era os negros como elemento 

subordinado da sociedade cubana. Nos parece que Ortiz busca integrar os negros à 

identidade nacional num momento em que sua participação política era rechaçada. 

A partir de los negros esclavos (1916), Ortiz deixará de lado as visões 

biologísticas e, cada vez mais, sua obra ganhará características essencialmente 

culturalistas.  Sua preocupação passa a ser os aspectos culturais do afrocubano, 

sem conferir características atávicas a seu fazer cultural. Conforme analisou Cabrera 

(2002, p. 152), a proposta de identidade de Ortiz visava responder a 
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intencionalidade de privilegiar a diferença a partir da etnia e não do conceito de raça, 

objetivando fechar as possibilidades para novas tentativas de autonomia por parte 

dos negros cubanos e marginalizar os imigrantes negros vindos do Caribe. Assim, 

seu objetivo imediato parece ser criar uma coesão social que minimizasse os 

conflitos. De acordo com Cabrera (2002. p. 152).  

La identidad nacional como la etnia, y podriamos añadir la raza, son 
construcciones cuya finalidad en el caso de la primera es la cohesión 
de un país por médio de la narración de su cultura y su historia y en 
el caso de la segunda (y pudiéramos añadir, la tercera) la narración a 
partir de La marginalidad de la historia y de la cultura de aquelos que 
son excluidos de la narrativa de La primera. 

O discurso construído por Ortiz, em um certo sentido, encobrirá as narrativas 

dos grupos subalternos.  Seu silêncio sobre os acontecimentos de 1912 termina por  

negar a autonomia política e cultural que os negros cubanos buscavam conseguir, 

por meio de levantes violentos. Porém, Cuba era ainda “um país para o homem 

branco” como havia dito um viajante que visitou a ilha em 1905.69  

Nesse clima de conflitos, as preocupações de Ortiz e de outros intelectuais são 

de criar uma identidade nacional que minimizasse as convulsões sociais. 

Os primeiros anos desse século foram marcados pela ocupação 

estadunidense, que levou a uma política racial que tinha como eixo central a 

discriminação do negro, pautada no modelo Norte Americano de sociedade. A obra 

de Ortiz no período de 1906 a 1913, em grande medida, reflete essas condições 

mostrando uma postura marcada pelo evolucionismo, pelo biologismo e pelas 

noções da criminalística de Lombroso. Desta forma pudemos perceber a obra de 

Ortiz, nesse momento, como a resultante de três influências básicas: o racismo - que 

marca a sociedade cubana submetida à ocupação; os conceitos evolucionistas - que 

predominam na antropologia do início do século; e as noções de biologismo e 

criminalística - que incorporaram-se ao pensamento de Ortiz por sua convivência 

com Lombroso. Assim, os marcos teóricos da obra de Ortiz, no período posterior à 

Los Negros Brujos, nos parecem definidos como uma resposta às condições sociais 

de sua época. É o que ocorre a partir de 1913, quando as questões raciais em Cuba 

                                                           
69 Sydney Broks: “some impressions of Cuba” citado por HERNANDEZ, Rafael. 1912 notas sobre raza 
desigualdad. In: Catauro- revista cubana de antropología, año 4, vol. 6. p. 97. 
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foram rediscutidas. Em nossa opinião, isso reflete uma mudança impulsionada por 

dois fatores: de um lado os acontecimentos de 1912, quando durante a revolta dos 

“independientes de color”, cerca de 4.000 negros revoltosos foram mortos por 

reivindicarem direitos políticos aos homens de cor, que não tinham espaço na 

sociedade cubana. De outro a ascensão de uma intelectualidade afrocubana que vai 

ter um papel mais ativo na discussão identitária. Esses dois aspectos produziram 

uma releitura das relações raciais pela sociedade. Em outros termos: a busca de 

espaço social e político por parte dos negros cubanos levou à criação de um novo 

modelo social de integração desses indivíduos à sociedade, ainda que dentro dos 

limites de uma integração subordinada.  

Tratava-se de um projeto de longo alcance, qual seja, buscar na história e na 

especificidade da cultura nacional a justificativa de um projeto político reformador. 

Tentando sempre construir uma ruptura com as tradicionais considerações racistas e 

discriminatórias, substituindo-as por uma investigação rigorosa, pautada nos critérios 

positivistas de ciência.  

Essa postura levará Ortiz a desenvolver uma visão que rompe com as idéias 

anteriores, sobretudo no campo da etnologia, por um cabedal teórico 

transculturalista. Cada vez mais Ortiz buscará entender a cubanidade, os caracteres 

nacionais, o ser cubano. Para isso não utilizará o termo identidade e sim o termo 

“cubanía”, que, em sua definição, expressa a especificidade do cubano, que é único 

por ser resultado de um processo que não se verificou em nenhuma outra parte do 

mundo. Os traços da cubanidade vão mostrar, ainda que de forma embrionária, os 

primeiros contornos da idéia de transculturação. 

Esse discurso tem como ponto central a idéia de harmonia social, que seria 

característica das relações entre os diversos grupos étnicos de Cuba. Em outros 

termos, o convívio entre a elite criolla, os negros, os imigrantes canários e outros 

grupos, é apresentado por Ortiz (1940, p 90) como uma relação de trocas culturais 

em que todos se beneficiaram.  

Mas, se o convívio entre esses grupos subalternos foi tranqüilo, por outro 

lado, a elite criolla construir barreiras econômico-sócio-culturais que isolassem esses 

elementos do convívio com essa mesma elite. A obra de Ortiz neste aspecto serviu 

como uma forma de combate aos racismos que, por influencia da presença 
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estadunidense, existia em Cuba no início do século XX. Esse racismo seria muito 

mais fruto das influencias yankes que da formação sócio-histórica dos cubanos, um 

racismo exógeno que era como um “modismo” naquele período. 

Os Centrais açucareiros, como, por exemplo, o da família Hershey, possuiam 

uma conformação arquitetônica que objetivava manter os trabalhadores subalternos 

isolados do convívio com os proprietários e os gerentes. A vila dos trabalhadores por 

sua vez era separada do “barracon” dos escravos, semelhante à senzala brasileira. 

É interessante notar que com a vinda de trabalhadores livres para o trabalho nos 

centrais muitos desses iriam habitar o barracon durante o período da colheita. 

Por esse motivo, o pretendido “isolamento” terminou justamente por promover 

o contato interétnico e impulsionando o processo de transculturação, assim a 

sociedade cubana terminou por vivenciar um processo de trânsito entre as culturas 

originárias que a formaram. A fronteira tornou-se o local do encontro, sendo não 

mais um lugar onde as coisas e sim um lugar onde algo começava a surgir: a 

cubanidade. 

Na verdade, buscava-se construir uma barreira econômico-sócio-cultural que 

isolasse esses elementos do convívio social. Mas os interesses da elite açucareira 

cubana e do capital estrangeiro no açúcar incentivavam a imigração de negros de 

outros países do Caribe, porém, esses negros eram vitimas de perseguição e de 

violência. Como podemos observar no trecho que se segue, onde o representante 

da coroa britânica em Havana reclama de maus tratos aos súditos antilhanos de sua 

majestade.  

Mi gobierno ha considerado ansiosamente El posible efecto de una 
paralisación de La inmigración antillana sobre los intereses de 
Cuba,com cuya republica es su principal cuidado mantener sus 
relaciones sobre una base de La mayor cordialidad; y se tiene la 
esperanza de que la medida proyectada no sea mal recibida, puesto 
que saben que el pr incipio de desalentar a los obreros de color de 
dir igirse a esta Islã, há encontrado ya un lugar en la legislación de 
inmigración cubana; al paso que recientes artículos publicados en la 
prensa demuenstran que una política semejante podría contar con El 
apoyo local.70 

                                                           
70

 Cópia de la correspondência cambiada entre la legación de su majestad Britânica em la Habana y 
la Secretaria de Estado de La Republica relativa al trato de los inmigrantes jamaiquinos, in revista 
brasileira do caribe, número 5, vol. III, Goiânia, ed. CECAB, 2002, p.143. 
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Incentivava-se a imigração de jamaicanos, como força de trabalho 

complementar, nos centrais açucareiros. Porém, esse grupo de imigrantes - por 

terem um nível de instrução maior que os negros cubanos - não vão aceitar as 

condições de opressão impostas pela elite cubana e, muitas vezes buscam 

assegurar seus direitos recorrendo a sua condição de cidadania britânica. 

A imigração de haitianos, assim como a de jamaicanos, era vista como 

indesejável por causa da imagem negativa de sua religião e de seus costumes 

(IBARRA, 1998). Na verdade, quando fala de integração dos negros na cultura 

nacional, Ortiz está se referindo aos negros cubanos apenas.  

Um outro ponto importante na construção intelectual orticiana é a criação da 

Institución Hispanocubana de Cultura em 1926. Essa instituição tinha como objetivo 

ser um centro de difusão e criação intelectual, além de promover debates e 

conferencias sobre a cultura cubana e das Américas. A instituição teve duas fases 

de funcionamento: uma primeira que vai de 1926 até 1932 e a segunda que vai de 

1936 até 1947.  

Nesse período de existência - conforme observamos nas atas da instituição, 

publicadas nas revistas editadas por Ortiz, que pudemos consultar na Biblioteca 

Nacional José Martí em Havana - intelectuais de todas as partes do mundo, 

proferiram conferências na instituição. A diversidade de temáticas, além de sua 

orientação singular, fez da Intituição Hispanocubana de Cultura um pólo de 

efervescência cultural. É de se destacar que o único brasileiro a apresentar 

conferência na instituição foi Lindolfo Collor, pai do ex-presidente da república 

Fernando Collor e seguidor das idéias de Gilberto Freyre. 

A importância da instituição hispanocubana de cultura reside no fato de que foi 

a partir dela que Freyre organizou e editou alguns periódicos que foram importantes 

na vida cultural de Cuba, primeiramente a revista Surco, que vai durar de 1930 até 

1931, e posteriormente a revista Ultra. Cultura Contemporánea editada pela primeira 

vez em 1936. Esses periódicos foram importantes na divulgação do pensamento 

progressista durante a guerra civil espanhola e durante a segunda Guerra Mundial.  

Paralelamente à atividade da Instituição Hispanocubana de Cultura e à 

publicação de periódicos, Ortiz buscará, cada vez mais, aprofundar seu trabalho 
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etnográfico, pesquisando sobre as festas populares, a musica e a religiosidade dos 

negros. É nessa perspectiva etnográfica que o conceito de transculturação 

amadurece. 

Fernando Ortiz, que tanto valorizava os elementos negros na cultura cubana, 

atribui uma especificidade aos negros cubanos. Em outras palavras, os negros que 

foram levados para Cuba seriam “diferentes” dos que foram levados para outras 

regiões da América, daí sua superioridade cultural em relação aos negros do 

restante do Novo Mundo (ORTIZ, 1906, P. 83) 

No puede decirse, afortunadadmente, que La antropofagia fetichista 
sea llevada tan hasta ese grado ni haya sido y sea característica 
principal de la brujeria afrocubana, como parece que lo há sido em 
Haiti (donde según Texier, más de un blanco ha sido desenterrado, 
roto su cráneo y comida su masa encefálica para adquirir así El 
negro vivo la inteligencia Del blanco muerto) y em lãs Antillas 
francesas, por análogas superticiones. 

Nesse sentido é que a imigração dos negros oriundos de outros países 

caribenhos era vista, desde os primeiros anos do século XX, como uma ameaça à 

identidade nacional, mesmo entre setores progressistas, como é o caso do Partido 

Obrero Socialista, conforme destacou CABRERA (1985, p. 34): 

Su concepto de nación es muy semejante al de los cubanos del siglo 
XIX sobre todo al de Saco, pero con una importante diferencia: 
valorizaba al negro como importante factor nacional. El peligro de 
desnacionalización lo ven en la entrada de inmigrantes de distintos 
grupos étnicos al país 

Essa postura de Ortiz significava uma ruptura em relação as visões que 

predominavam em Cuba no início do século XX, marcadas pelo racismo e pela 

discriminação social do negro. Até mesmo a organização do espaço físico nos 

centrais açucareiros nos demonstra esse sentido discriminatório. As famílias dos 

diretores e dos gerentes da produção ficavam isoladas das famílias dos 

trabalhadores negros, em um local denominado batey. No batey o acesso dos 

negros era restrito para garantir que sua presença não causasse incômodos. 

Esse esforço de Ortiz para integrar o negro fica patente na busca por estudar 

sua cultura, sua música, suas danças, seus teatros e manifestações religiosas. Se o 

conceito de raça era excludente e impermeável à participação dos negros, o 

conceito de cultura possibilitará uma integração, e mais ainda quando se pensa um 
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conceito de cultura tão aberto quanto o conceito de transculturação. Em trechos 

como o que se segue (ORTIZ, 1991, P. 13) podemos perceber essa opção 

epistemológica:  

Había literatura abundante acerca de la esclavitud y de su abolición y 
mucha polémica en torno de esse trágico tema, pero embebida de 
odios, mitos, políticas, cálculos y romanticismo; había también 
algunos escritos de encomio acerca de Aponte, de Manzano, de 
Plácido, de Maceo y otros hombres de color que habían logrado gran 
relieve nacional en las letras o en las luchas por la libertad; pero del 
negro humano, de su espíritu, de su historia, de sus antepasados, de 
sus lenguajes, de sus artes, de sus valores positivos y de sus 
posibilidades sociales... nada. Hasta hablar en público del negro era 
cosa peligrosa, que sólo podía hacerse a hurtadillas y con rebozo, 
como tratar de la sífilis o de un nefando pecado de familia 

Ortiz foi da geração que viveu a transição entre o colonialismo e a república em 

Cuba - república essa que logo se mostrou incapaz de concretizar o ideal de nação 

formulado por José Marti - essa geração, ainda que nos limites políticos do 

reformismo liberal - busca superar o atraso e os limites do colonialismo. Os 

intelectuais dessa geração ansiavam por uma ampliação dos espaços participativos 

do negro. A participação dos negros era incentivada e desejada. Mesmo que 

limitada e restrita aos negros de origem “cubana”. 

Até 1913, Ortiz terá como pilares de suas reflexões as categorias da 

criminalística e da criminologia; as obras desse período serão impregnadas de 

biologismo, e de um marcado interesse por grupos com comportamento antisocial, 

como seres primitivos e antihigiênicos, ORTIZ (1995, p. 5-6):  

Todo esfuerzo intelectual en pro Del conocimiento científico del 
Hampa afrocubana no será sino una colaboración, consciente o no, a 
la higienización de sus antros (...) al progreso moral de nuestra 
sociedad (...) la evolución superorgánica siga su curso determinado.  

Como podemos perceber, sua obra se apresenta carregada de conceitos 

darwinistas, de uma idéia de evolução e inferioridade.  

Porém, essa visão se modificará ao longo de sua vida intelectual. De uma 

postura inicialmente positivista, que nesse momento era a corrente que estava em 

voga em toda a América latina, Ortiz paulatinamente caminhará rumo a posições 

mais próximas ao liberalismo, contudo ao perceber os limites da política liberal, Ortiz  

em 1922 renuncia à câmara e se afasta do mundo da política. A partir desse 

momento, acentuará suas ligações com a esquerda intelectual - que naquele 
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momento se encontrava em formação - até o momento de assimilação de sua obra 

por parte da esquerda, em que se tornará o pensador “oficial” da identidade e da 

etnicidade em Cuba.  

Essa mudança de orientação teórica pode ser percebida se analisarmos 

trechos como o que se segue (ORTIZ, 1929, P. 1), onde ele apresentava uma 

postura diametralmente oposta à anterior.  

Los negreros, cuando trajeron a Índias SUS costozas piezas de 
ébano, no pudieron quitarles la savia que en ellos corria; no pudieron 
traer de sus esclavos solo sus cuerpos y no sus espíritus. Los 
africanos trajeron consigo su cultura y trataron en su añoranza cruel 
de mantenerla y transmitir la a sus hijos. 

Nesse momento, Ortiz já não via a cultura dos negros como inferior. Já não via 

os processos culturais de um ponto de vista exclusivista e etnocentrado, a sua visão 

nesse momento já percebe e valoriza a cultura do negro buscando integra-la à 

cultura nacional.  

O pensamento de Ortiz, a partir dos anos 20, será marcado por uma contínua 

releitura da cultura cubana cujo ápice será a obra Cuntrapunteo cubano del azúcar e 

del tabaco. Nessa obra, publicada pela primeira vez em 1940, Ortiz definirá o 

conceito de transculturação - central em sua obra. Esse trabalho marca a maturidade 

intelectual de Ortiz e será objeto de inúmeras leituras que vão, inclusive, situá-lo 

entre os pós-modernistas. O livro é construído como um diálogo entre don tabaco e 

doña açúcar, que são analisados como emblemas da cubanidade. Para Ortiz, o 

tabaco representa liberdade e soberania, enquanto o açúcar representa a 

dominação externa sobre Cuba. O texto é fruto das novas perspectivas com as quais 

Ortiz se defrontava, incorporando elementos novos a sua produção teórica. 

Em 1931 Ortiz se exila nos Estados Unidos e entra em contato com sociólogos 

como Carleton Beals, Lawrence Duggan e Leland Jenks - antropólogos ligados ao 

reformismo rooseveltiano daquele país. Esse contato influencia sua postura de 

busca pela identidade nacional que condizia com o momento político - ditadura de 

Machado, que teve inicio em 1925 - a maneira que Ortiz encontra de combatê-la é 

buscando pelo autenticamente nacional. Em contraste ao governo machadista, que 

implementava a política neocolonial em seu país, conforme analisa Júlio Le Riverend 

(1991, p 34). 
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Como ponto central da trajetória de Fernando Ortiz, surge à luz de nossa 

pesquisa - o conceito de transculturação - cunhado pelo pensador cubano em sua 

obra Contrapunteo Cubano del Tabaco y el Azúcar (1940). Nesse livro Ortiz busca 

definir o caráter étnico do povo cubano como resultado do trânsito havido entre as 

culturas de indíos, negros e brancos em Cuba. 

A geração de Ortiz buscava entender e explicar a identidade nacional de uma 

maneira que apresenta essa mesma identidade como um processo contínuo e 

inacabado, onde o que se percebe como cubanidade pode ser entendido como uma 

síntese expressa no conceito de “transculturação”. Ortiz propõe esse conceito em 

oposição ao conceito de “aculturação”. Para ele, o vocábulo aculturação 

representaria uma perda da cultura de origem daqueles que teriam sido aculturados, 

para Ortiz isso não acontece. Em sua visão, o processo de trânsito entre as culturas 

apresentaria sempre ganhos e não perdas culturais. Em outros termos: para Ortiz a 

cultura cubana é síntese da cultura hispânica e da cultura afro, enriquecendo-se com 

os elementos que ambas apresentam. 

Assim, em Cuba, a mestiçagem e as relações interetnicas sempre foram 

aceitas e a síntese dessas três culturas é o que constituiria a cultura nacional 

cubana. Nesse sentido a especificidade cultural cubana reside, para Ortiz, no fato de 

em Cuba as culturas de origem dos povos que compõem a sociedade terem sido 

reelaboradas e sintetizadas em um novo amálgama social. 

Segundo LE RIVEREND (1979, p. 26), no Contrapunteo podemos notar dois 

elementos fundamentais na obra de Ortiz; primeiro: o conceito de “mala vida” que 

enfatiza o papel dos marginalizados na construção da sociedade cubana - aquilo 

que em obras anteriores era tratado como “anormal”, delituoso, atávico, passa a ser 

visto como algo essencialmente histórico, fruto das contradições inerentes a vida 

social; Segundo: o “atualismo” que busca estabelecer nexos que permitissem 

entender, comparar ou contrastar o presente e o passado. 

Em outros termos, a leitura de Ortiz, relativa à cultura negra em Cuba, 

representa uma ruptura com relação ao pensamento social cubano anterior porque é 

ele o primeiro, em Cuba, que atribui um estatuto positivo à cultura dos negros, à sua 

religiosidade, à suas tradições, aos seus costumes; enfim, a todos os componentes 

de sua vida social. Porém, sua leitura das relações interetnicas é conservadora, pois 
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o conceito de transculturação mascara e encobre os conflitos e a dominação racial 

presentes na sociedade cubana.  

Assim, o discurso que surge a partir da idéia de transculturação é o de que, em 

Cuba, as relações entre as diferentes etnias se deram de forma harmônica, 

diferentemente de outras regiões da América Latina, onde os conflitos deram a 

tônica a essas relações. O próprio Fernando Ortiz, que valoriza o elemento negro na 

cultura cubana, atribuirá uma especificidade a esses negros cubanos, em outras 

palavras, os negros que foram levados para Cuba seriam “diferentes” dos que foram 

levados para outras regiões da América, daí sua superioridade cultural, em relação 

aos negros do restante do Novo Mundo. Um exemplo disso foi o preconceito e a 

violência que marcaram a vida dos imigrantes haitianos e jamaicanos em Cuba, 

conforme CABRERA (2002). 

No campo político, Ortiz caminhará de uma postura liberal para uma posição de 

relativa ruptura com o modelo neocolonial implantado em Cuba a partir dos anos 20 

do século XX. Os contextos cubano e latino americano do período apresentam um 

novo ordenamento de poder, uma nova política por parte dos Estados Unidos, com 

relação a América e isso refletir-se-á nas tomadas de posição por parte dos 

intelectuais. BARNET (1995. p. 223) vê, nesse momento, o nascimento da idéia de 

identidade nacional na obra de Ortiz.  

Pienso que estos trabajos son un poço calenturientos y que 
realmente Ortiz, que sí puede aceptar cualquier tipo de análisis, 
incluso El postmoderno, no se puede abordar solamente como un 
positivista, porque fue mucho más allá, y lo que nos interesa de él no 
es el positivismo. No se puede asumir tampoco como un escritor 
postmoderno, que no lo fue, sino como un hombre que tuvo un 
proyecto moderno y transcendente, un proyecto que tendió a crê ar 
valores estables y a fundar la nación cubana. Creo que ese es El 
elemento esencial y trascendente de su obra. 

A escola socio-antropológica estadunidense exerceu forte influência sobre os 

pensadores latino americanos da primeira metade do século XX. Mapear o contexto 

dessa influência, sua difusão e as conseqüências dessas idéias sobre o pensamento 

de Ortiz nos parece uma tarefa urgente para quem deseja compreender melhor a 

história da América latina, do Caribe e de Cuba. Ortiz foi aluno de Malinowski e, sem 

dúvida nenhuma, o antropólogo exerceu influência sobre sua obra, essa influência 

se fez sentir, em especial, na construção do conceito de transculturação, que 
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aproxima-se muito da idéia de Malinowski de observação participativa, pois rejeita 

qualquer definição apriorística da cultura cubana que, na opinião de Ortiz, só pode 

ser entendida a partir de suas próprias especificidades. Assim, procuramos entender 

como a obra de Ortiz foi resultado de um contexto mais amplo que dominou o 

cenário latino americano. Esse contexto é o do debate em torno das identidades e 

da cultura no Caribe. 

O Caribe se constitui em uma típica região de fronteira cultural, entendendo 

como BHABHA (2001) 71, que a fronteira não é o lugar onde as coisas terminam, 

sendo na verdade onde a cultura começa a surgir. Pudemos perceber como esse 

debate encontra no Caribe um locus privilegiado. 

O escritor colombiano Gabriel Garcia Marques, em seu livro Cem Anos de 

Solidão, utiliza como local de desenvolvimento do enredo de sua narrativa o 

povoado de Macondo; um lugar que poderia ser entendido, segundo o próprio autor, 

como uma metáfora para a América-latina: um lugar isolado do “mundo”, isolado do 

poder, isolado da história, isolado do tempo, ou seja, uma típica região de fronteiras. 

É dessa forma que vemos as relações de trabalho e vida social em Cuba; a idéia de 

fronteira como formadora das identidades do cubano. A província de Havana 

concentra em seu território importantes vegas de tabaco, esses lugares são centros 

para onde se dirigiu um grande número de imigrantes canários, além, é claro, de um 

grande número de negros. Esses lugares são parte de uma fronteira, a fronteira 

entre o mundo das elites criollas e o mundo do tabaco, pois é nesses lugares que 

esses imigrantes vão estabelecer suas identidades e as relações de vida cotidiana.  

O conceito de transculturação aparece de forma definitiva em 1940, no livro 

Contrapunteo Cubano Del Tabaco y el Azúcar em um capítulo adicional à obra 

intitulado: Del fenômeno social de La “tranculturación” y de su importância en Cuba. 

Ortiz principia esse texto explicando que “transculturação” é um neologismo que, em 

sua opinião, deve substituir “aculturação” que, para ele, é um termo pouco adequado 

para explicar o trânsito de uma cultura de origem a uma nova cultura. Ortiz acredita 

                                                           
71 Ver o livro de Bhabha O Local da Cultura, onde o autor define o conceito de "Entre-lugar", para ele 
a cultura teria como espaço privilegiado de renovação os locais de encontro das culturas, esses 
locais seriam os espaços de fronteiras, fronteiras entendidas não como lugar de separação e sim 
como locais onde os contatos inter-culturais tornam-se possíveis.  
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que o vocábulo “aculturação” representaria uma perda da cultura de origem 

daqueles que teriam sido aculturados, para Ortiz isso não acontece. Em sua visão, o 

processo de trânsito entre as culturas apresentaria sempre ganhos e não perdas 

culturais. Em outros termos: para Ortiz a cultura cubana é síntese da cultura 

hispânica e da cultura africana, enriquecendo-se com os elementos que ambas 

apresentam. Na concepção de Ortiz o termo “transculturação” seria mais dequado 

para explicar e expressar os fenômenos que se processaram em Cuba com as suas 

complexas transmutações culturais sem as quais, em sua opinião, é impossível 

entender a evolução do povo cubano (ORTIZ,1940). 

Os vários grupos étnicos que imigraram para Cuba ao longo de seu processo 

histórico viveram, de um lado, um processo de desajuste, e por outro, um de reajuste 

cultural. De desculturação e aculturação e, por fim, de síntese, de transculturação. 

Esse processo, para Ortiz, compreende as relações interculturais da seguinte forma: 

num primeiro momento ocorre a perda de uma cultura precedente (desculturação), 

seguida da aquisição de uma nova cultura (aculturação) e a criação de novos 

fenômenos culturais (neoculturação), que termina por cristalizar uma síntese que 

compreende todas essas fases (transculturação). Sendo assim, a identidade 

nacional cubana é resultado direto desse processo. Porém, Ortiz vê de forma distinta 

a contribuição de cada uma dessas culturas na formação da identidade cubana; 

enquanto os brancos trouxeram suas instituições sociais e as formas de vida 

hispânicas, os negros contribuíram apenas com seus corpos “los negros trajeron con 

sus cuerpos sus espiritus, pero no sus instituciones, ni su instrumentário”.  

Nos primeiros tempos da colonização, ainda no século XVI, o tabaco produzido 

em Cuba era enviado à Sevilha na Espanha, onde era processado e então - na 

forma de cigarros, charutos, picadura e rapé - distribuído nos mercados europeus, 

que eram os maiores consumidores desses produtos na época. Porém, a partir do 

século XVII, cada vez mais, Cuba deixará de ser apenas exportador de tabaco in 

natura passando a exportar o tabaco já elaborado, que se constituirá rapidamente 

em um dos esteios da economia cubana. Esse processo de produção - e seus 

conseqüentes desdobramentos sobre a economia e a sociedade cubana - terá seu 

apogeu durante os séculos XVIII e XIX, quando o consumo de tabaco crescerá no 

mundo inteiro em paralelo ao desenvolvimento do capitalismo industrial. Apenas 

para termos uma idéia, em 1855 Cuba já exportava, segundo ORTIZ (1978, P.65), 
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356.582.500 “puros”, sem contar-se as exportações em rama, pó de rapé e 

“picadura” para cachimbos e cigarros. Uma medida de sua importância para Cuba 

pode ser estabelecida pela afirmação que se segue extraída do censo cubano de 

1943:  

Analizadas com detenimiento las características económicas, desde 
el punto de vista nacionalista, de las labores originadas por esta 
planta, nos lleva a la conclusión de que debe ser considerada la 
primera industria cubana. (grifado no original) las razones para 
formular declaración tan rotunda son las siguientes: Primera: Porque 
la planta es indígena. Segunda: Porque se utiliza exclusivamente, en 
su manipulación, obreros cubanos. Tercera: Porque los sistemas de 
venta y Propaganda constituyen una circulación y redistribuición de 
riquezas en la Nación como no se registra en ninguna otra industria. 
Cuarta: Porque constituye un producto de especialización, único en 
el mundo, que no admite competencia.. Quinta: Porque no obstante 
utilizar sólo unas três mil doscientas (3,200) caballerías de tierra, y 
su menor volumen, r inde, relativamente, mayores beneficios al país 
que todas las demás industrias.” (censo del año 1943, República de 
Cuba. Pgs. 245 e 246).  

Essa afirmação, da comissão organizadora do censo cubano de 1943, parece 

de acordo com as afirmações de Fernando Ortiz em sua obra Contrapunteo cubano 

del tabaco y el azúcar. 

O tabaco, (Nicotina tabacum), um vegetal da família das solanáceas, é um 

arbusto nativo das Américas. Suas folhas, ao serem queimadas, produzem uma 

fumaça aromática que era consumida pelos indígenas americanos em rituais e 

outras atividades mágico-religiosas. O tabaco foi ofertado a Cristóvão Colombo em 

sua primeira viagem ao novo mundo, pelos indígenas que o navegante genovês 

encontrou em 1492. Tão foi conhecido por Colombo e pelos espanhóis espalhou-se 

pelo mundo. 

 Esse vegetal foi objeto de uma série de representações ao longo da história. 

Muitas vezes foi vista como remédio e outras vezes como veneno. Em alguns 

momentos, foi dotada de características divinas, e em outros momentos, foi 

considerado um produto das artes do demônio; como o caso de um marinheiro 

integrante da esquadra de Colombo, Rodrigo de Xerez, que foi acusado de estar 

possuído pelo demônio quando o consumia. O tabaco, portanto, foi motivo de 

controvérsias, polêmicas, debates, (muitas vezes foi misturado a produtos nocivos, 

levando a morte de várias pessoas, como a Delfina de França, assassinada em 1712 

com rapé envenenado) e também de conversação amena em momentos de diversão 
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e de degustação. 

 Várias foram as formas de utilização do tabaco: 

 Os indígenas utilizavam o tabaco com fins medicinais e ritualísticos, a sua 

fumaça, por sua volatibilidade, ligaria os homens ao mundo dos espíritos. Seria uma 

via de religação entre o homem com o supra-sensível. 

 As mulheres modernas utilizaram-no para aumentar seu charme e poder de 

sedução, as análises psicológicas tem sido pródigas em representar o ato de fumar 

como extensão e símbolo do prazer sexual. 

 Os homens de negócio acendem um charuto para comemorarem o 

fechamento de um contrato vantajoso (a representação do burguês típico fica 

capenga sem um charuto na boca), o tabaco é símbolo de “status” e riqueza. 

 Por outro lado, o tabaco não é prazer apenas para os abastados. Os 

camponeses e os proletários de todos os lugares do mundo fumam para 

esquecerem o cansaço, após um dia de trabalho, o tabaco anima e revigora suas 

forças. 

 Os pais, ao nascerem seus filhos, demonstram sua satisfação distribuindo 

charutos aos amigos... O prazer é ainda maior se é um Havana que se incendeia. 

 Entretanto, nos últimos anos, o tabaco tem sido associado a diversas 

doenças, principalmente as que afetam o pulmão e as vias respiratórias, o câncer, os 

enfisemas, o tártaro, etc. 

 Deuses e demônios são, ou foram, associados ao hábito de fumar, as modas, 

os estilos, enfim, toda uma série de ideologias, simbologia, conceitos, preconceitos e 

visões de mundo, que tem maior ou menor grau de relação com a realidade, tem 

encontrado no tabaco uma via para sua difusão. 

 
El carácter originalmente religioso del tabaco determinó algunas 
particularidades de su transplantación desde la cultura 
indoamericana a la de los demás pueblos. El tabaco, primeramente, 
fue temido por los invasores de América, o mirado com recelo. Essas 
prácticas misteriosa com yerbas y fuego, esos polvos que 
enloquecem, asas ahumadas que vivificam, esos vómitos que a la 
vez limpiam al cuerpo y al alma, son cosas que em los blancos de la 
cristanidad inspiran pública desconfianza, burla y rechazo, si bien en 
su secreta conducta el tabaco los araiga y haga pecar. El tabaco para 
ellos es tabú; el “cosa de selvajes” y “cosa de los demonios”. Por eso 
se explica que cuando el uso del tabaco se fue extendiendo entre los 
nuevos pobladores de las Indias, lo hiciera primeramente, no entre 
los de mayor rango social, sino entre los infimos. (ORTIZ, 1990. pg 
219).  
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 Anteriormente à chegada dos europeus, os indígenas antilhanos já utilizavam 

o tabaco de várias maneiras, segundo Fernando Ortiz em sua obra clássica sobre o 

tabaco Conrapunteo cubano del tabaco y el azúcar, as várias formas de utilização do 

tabaco pelos indígenas atendiam as várias funções: em rama, ou seja suas folhas ao 

natural ou secas; em pasta ou massa de folhas; em líquido, em cozimentos; em pó e 

em fumo. Cada uma dessas formas ligava-se a rituais que em seu exotismo 

fascinaram e amedrontaram os europeus. Podemos ter uma ideia disso se 

analisarmos como o consumo de tabaco, ainda no século XVI, será muito mais por 

suas supostas qualidades terapêuticas - acreditava-se que o tabaco teria o poder de 

curar várias enfermidades - do que propriamente por suas qualidades gustativas e 

estimulantes, como nos informa o mesmo Ortiz: 

 
Por la medicina el tabaco se recibió en Europa como uma panacea, a 
la manera del remedio “curalo-todo” que buscaban los alquimistas. 
En este aspecto, la excesiva apologia de sus condiciones 
medicinales, que aproximaba la maravillosa mata de América de la 
alquimmia medieval tan sospecha de herejia, debió de aumentar en 
algunos espiritus retardatarios, moralistas y ascetas, sus escrúpulos 
contra el tabaco. Pero de todos modos la “propaganda”, como hoy se 
diria, se hizo atribuyendo a dicha yerba incontables condiciones 
terapéuticas; y aun cuando no cabe dudar de la posibilidad de 
algunas aplicaciones medicinales del tabaco, dada la farmacopea de 
aquella época, no es difícil comprender que en esa extraordinaria 
propaganda médica a favor del tabaco hubo mucho de 
razonabilización... (ORTIZ, 1990. pg. 232-233) 
 

 Não se sabe porém de qual região americana o tabaco seria original, sendo 

encontrado tanto na América Central, quanto na América do Norte e na América do 

Sul. 

 No entanto, a região em que esse vegetal melhor adaptou-se no Novo Mundo, 

sem dúvida alguma, foi o Caribe. Tanto o Caribe Continental, quanto as milhares de 

ilhas da região, apresentou as condições climáticas ideais para o desenvolvimento 

da planta do tabaco: a abundância de chuvas, a temperatura elevada, entre outros 

fatores, contribuiu para que o tabaco chegasse a seu máximo esplendor. Mas, de 

todas as ilhas do Caribe uma em especial tornou-se  pátria do tabaco: Cuba. 

 A associação entre Cuba e o tabaco é tão intensa que Havana, a capital de 

Cuba, tornou-se, em todas as regiões do mundo, um sinônimo de charuto, mais do 

que isso, tornou-se marca distintiva de um tabaco de qualidade superior, sendo sua 

excelência matéria consensual entre produtores e consumidores de todo mundo. 
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 A localização geográfica da ilha é um dos fatores que contribuí para esse 

fenômeno. Cuba situa-se geograficamente próxima ao Trópico de Câncer, entre as 

longitudes de 74 e 8' e 84 e 54', e entre as latitudes 19 e 49' e 23 e 15' norte, na 

entrada do golfo do México, entre a América do Norte e a América Central. 

 Sendo a maior ilha do Caribe - com aproximadamente 110.000 kms 

quadrados, e a porta de entrada para o continente americano, desde a conquista do 

novo mundo, pelos espanhóis - Cuba rapidamente se tornou o principal enclave do 

comércio espanhol na América. Sua localização fez de Havana o principal porto de 

chegada e de partida dos navios espanhóis e foi através desse porto que o tabaco 

espalhou-se pelos quatro cantos do globo. 

 Iniciado o processo de colonização, o tabaco tornou-se rapidamente um dos 

principais produtos coloniais comercializados pelos europeus, em suas várias 

formas: o charuto ou “puro” - como os cubanos o denominam; a “picadura” - tabaco 

picado do qual fazem-se cigarros ou utiliza-se em cachimbos; o tabaco em pó - mais 

conhecido como “rapé”. Em suas várias formas, o tabaco foi sempre artigo de luxo, 

fuma-se por prazer e não por necessidade. 

 Se o consumo de tabaco é carregado de simbologismos, representações, 

imagens, estereótipos, identidades e ideologias, sua produção também o é. Cada 

charuto produzido em Cuba é uma peça única, carregada de subjetividade. Desde o 

momento em que ocorre a semeadura até o consumo final, o tabaco será objeto de 

diversos processos, onde sua “identidade” vai constituir-se, carregando cada charuto 

a marca de sua distinção (como legítimo Havana, todo charuto traz um selo que 

garante sua origem e seu caráter único). 

 As várias etapas do processo produtivo, a comercialização, a distribuição, etc. 

Tornaram o tabaco um dos principais produtos cubanos. A economia cubana irá 

desenvolver-se basicamente como economia complementar da metrópole 

espanhola, nesse contexto, o tabaco ocupava um papel de destaque. 

 Ortiz defende que o tabaco era o mais cubano de todos os produtos e cultivos 

que os espanhóis exploraram em Cuba. Para ele, o tabaco significava “libertad” e 

“soberania nacional”, e essa liberdade devia-se ao fato de seu cultivo ter sido 

sempre atividade de homens livres. Segundo Ortiz, isso diferenciava a exploração 

“tabacalera” da produção de açúcar nos engenhos e centrais açucareiros, que desde 

seu início foram atividades que exigiam grande quantidade de mão-de-obra, sendo, 

por esse motivo, propicias a utilização do braço escravo, impróprio para o cultivo do 
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tabaco, pois esse demandava cuidados que o escravo, por sua condição de 

dominação, não dispensaria. 

En los processos agrário, industrial y mercantil del tabaco todo es 
cuidado, separación, minucia, escogida y diversidad; va de las 
variedades botánicas a los incontables tipos comerciales para 
complacer las mejores individuaciones del gusto de las personas 
(ORTIZ, 1991. p. 22) 
 

 Assim, para Ortiz e outros autores cubanos e cubanistas, o trabalho no tabaco 

será uma atividade eminentemente praticada por homens brancos e livres que 

seriam basicamente de origem imigrante, já que os brancos de elite “criolla” 

dedicavam-se basicamente à exploração da produção de açúcar, não se 

submetendo, por outro lado, a trabalhos manuais que seriam indignos e fidalgos. 

 Já os imigrantes canários, poderiam oferecer os cuidados que o tabaco 

necessitava em seu cultivo. O tabaco então, nessa perspectiva, seria produzido por 

imigrantes galegos, andaluzes e principalmente por imigrantes de origem canária, 

que vão destacar-se nesse trabalho. Essa postura pode ser sentida por Ortiz em 

trechos como os que se seguem de seu contrapunteo: 

En el tabaco la producion há sido más personal y su trajo tuvo 
patrialismo y familiaridad. El azúcar fue industria anômima, labor 
mulitudianaria de dotaciones de esclavos o de cuadrillas de 
jornaleros, arreados por los mayorales  del capital. El tabaco há 
creado clase media, burguesia libre; el azucar há creado cases 
extremas, esclavos y amos, proletarios y hacendados. “No hay 
pueblo em La Habana; no hay más que amos y esclavos”. (pg. 55) 
 

O tabaco era símbolo de trabalho livre, praticado por homens que tinham 

acesso a informação e que por essa razão em torno a sua produção as revoltas 

sociais eram mais presentes. 

 
El cultivador de tabaco, por ser campesino blanco, libre y em general 
afincado en su propiedade o aparceria, aun cuando fue montuno no 
fue cimarrón ni formó poleques, pero si tuvo rebeliones como las 
acurridas en los veguerlos habaneros durante el siglo XVIII, 
ferozmente reprimidos por la gobernación militar. Pero estas 
violentas rebeldias no fueran por inconformidades de esclavitud ni de 
salarios en la fase obrera del processo produtor, sino por abusos 
ocorridos em fase mád avanzada, en la comercial, en impuestos y 
diezemos, impulsados por frailes refaccionistas de los vegueros y 
negociantes de contrabandos. Y si repercullan en el trabajo era 
porque la faena agraria, tal como se efetuaba, venia a recibir su 
remuneración en el momento comercial de la compraventa de la 
cosecha ya obtenida. Nada de esto se vio em la azúcar, donde no 
hubo huelgas de pequeños colonos cuando éstos surgieron al mediar 
el siglo XIX, sino el juego de la competencia libre para ellos dosnde 
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ésta se podia realizar o la sumisión inevitable al central. (pag. 75) 
 

 As primeiras greves registradas em Cuba foram justamente nas fabricas de 

tabaco, segundo Ortiz isso se deveu, antes de mais nada, à ausência de trabalho 

escravo em sua produção. 

 

También en el siglo XIX hubo grandes huelgas de tabaqueros. Aun 
hoy puede decirse que la relación entre patronos y obreros 
tabaqueros es constantemente de las más polémicas en el regimen 
del trabajo cubano. Ello se há debido, sin duda, a que en la 
tabaquería no penetró tanto el esclavo, al carácter manual y cubano 
del trabajo; a las constantes alteraciones de los precios en los 
mercados extranjeros, variadísimos y lejanos, fuera de las 
cotizaciones públicas y del conocimiento de los operarios; y, sobre 
todo, a una conciencia de clase proletaria más prontamente adquirida 
por los tabaqueros. (pag. 76) 
 

 Assim sendo, a ideia de que a produção de tabaco tenha sido uma atividade 

eminentemente de brancos, constitui um dos eixos centrais da obra de Fernando 

Ortiz e da historiografia cubana. São inúmeros os trabalhos que defendem essa 

posição.  

 Nos últimos anos essa postura tem sido revista por autores que tentam 

rediscutir a presença negra na produção de tabaco em Cuba; Com efeito, esse lugar 

comum encontra vozes dissonantes como a de Jean Stubbs que, em seu livro 

Tabaco en la periferia, demonstra com dados concretos a presença do negro na 

atividade tabacaleira. A partir de números extraídos de senso e outros documentos 

oficiais do século XIX, essa presença é amplamente demonstrada, como mostra o 

trecho a seguir: 

 
En 1827, se dió la cifra de 7.297 esclavos em Lãs Vegas de tabaco. 
Hacia 1862 – tecnicamente mucho después de que se abolira la trata 
de esclavos -   el numero haio, sobrepasado el doble. La cifra total de 
esclavos registrados esse año en el cultivo fue de 17.675 mas outros 
28.527 libes de color de un total de 75.058. La  mayor concentración 
estuvo en Pinar del Rio: un total de 36.766. (Dados extraídos pelo 
autor de Balanza general del comercio de la isla, 1859-1861). outras 
fuentes puedem corroborar como grandes fabricantes de tabaco 
(Partagás fue uno de ellos) operaban las grandes vegas de tabaco 
en Pinar del Rio sobre la base de trabajo esclavo.” (STUBBS, 1996. 
pg.56) 
 

 Esses dados tornam-se mais relevantes se compararmos os mesmos com os 

dados do censo de Cuba de 1840, segundo este censo, Cuba possuía, na época, 
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uma população negra - incluindo-se os escravos e os livres de cor - de 

aproximadamente 398.000 indivíduos. Portanto, se os números que apresenta 

Stubbs estão corretos, podemos afirmar que pelo menos vinte por cento da 

população negra de Cuba em 1840 estava, direta ou indiretamente, envolvida com a 

produção de tabaco. 

 Os autores que defendem esse caráter branco e livre do trabalho no tabaco 

argumentam que isso seria resultado das características de sua produção, que seria 

uma atividade delicada, imprópria ao rude braço do negro. Atitude, que em nossa 

opinião, já expressa uma postura carregada de preconceitos e de uma suposta 

inferioridade cultural do negro. 

 Essa característica do tabaco, a delicadeza de seu cultivo, vai impor uma 

forma de exploração totalmente diferenciada da exploração de outros produtos 

coloniais. O tabaco é produzido em pequenas propriedades, as chamadas “vegas”. 

Em contraste com o latifúndio açucareiro, sua produção tem características de 

produção familiar, era o proprietário e sua família que, com máximo cuidado, 

escolhiam as sementes, selecionavam as diferentes espécies de folhas que, por 

suas características, seriam usadas para um ou outro fim; as melhores folhas 

destinando-se para as capas dos “puros”, depois as que seriam usadas na parte 

interna do charuto ou “torcido”, como é denominado pelos cubanos, e por fim as que 

seriam utilizadas para fazer-se a “picadura” e o rapé. Desde seu nascimento cada 

folha de tabaco já se destina a um tipo específico de utilização. 

 As Vegas de tabaco vão espalhar-se por todo o território cubano, mas é na 

região de Havana que o “puro” obterá sua excelência única e inimitável. Mais do que 

isso, será nessa região que veremos uma maior concentração de imigrantes 

canários, principalmente em dois povoados da província que são os que serão o 

centro desse estudo: San Antônio de Los Baños e Santiago de Las Vegas.  

Nessas cidades a presença canária foi tão forte que já em 1865 foram 

fundadas nas mesmas sociedades de ajuda mútua entre imigrantes canários, em 

Havana fundou-se a Sociedade de Socorros Mútuos de Artesãos; em Santiago de 

Las Vegas La Fraternal e em San Antônio de Los Baños la sociedad de Artesanos, 

fato que expressa a dimensão de sua presença na sociedade da época. 

 Por outro lado, esses imigrantes vão relacionar-se com outros grupos de 

imigrantes que também chegavam a Cuba nesse momento, porém a migração 

desses últimos era migração forçada. Eram povos escravizados. 
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 Alguns yucatecos, descendentes dos Maias, apresados durante a guerra de 

castas em Yucatan, que foram levados a Cuba e vendidos como escravos, e ainda 

os negros africanos, tanto os escravizados, quanto os chamados “cimarrones” 

(negros fugitivos que formavam comunidades livres e independentes da dominação 

branca). 

 Nas vegas, em torno à produção de tabaco, ocorreu um contato entre culturas 

que permitiu um processo de trocas culturais, processo esse que Ortiz denominará 

de “transculturação”. Esse trânsito entre as culturas permitiu que em Cuba as 

culturas de origem dos povos que formaram a identidade cubana sofressem 

transformações e reelaborações, que deram origem a pluralidade cultural 

característica do povo cubano. 

 Dessa forma, o conceito de transculturação aparece como uma síntese das 

culturas originárias que se encontraram em Cuba, esse encontro produziu 

transformações nessas mesmas culturas, que se adequaram ao convívio social 

compartilhado, às necessidades e lutas comuns vivenciadas pelos homens e 

mulheres que construíram a nação cubana. Não permanecendo estáticas, essas 

culturas se enriqueceram ao longo desse processo e obtiveram ganhos em seu 

processo de trânsito, incorporando elementos positivos das culturas originais e 

permitindo que negros, brancos e os poucos remanescentes indígenas pudessem 

conviver de maneira, mais ou menos integrada. Sem negar os conflitos, Ortiz mostra 

que foi possível o convívio e o intercâmbio cultural, inerente ao processo de 

transculturação. 

 Mas se o convívio entre esses grupos subalternos foi tranquilo, por outro lado 

a elite criolla tentava isolar-se destes grupos imigrantes indesejados, na verdade 

buscava-se construir uma barreira econômico-sócio-cultural que isolasse esses 

elementos do convívio com uma elite de origem espanhola. A intenção dessa política 

migratória parece ser a de utilizar esses imigrantes canários como linha divisória 

entre a elite criolla e os escravos. Porém, entendendo como Homi Bhabha, que a 

fronteira não é o lugar onde as coisas terminam, sendo na verdade onde a cultura 

começa a surgir, podemos então perceber que esses povoados vão terminar por 

tornarem-se lugares onde a autonomia desses grupos subalternos começa a fazer-

se possível. Essa autonomia só é possível por esses lugares estarem localizados 

em uma região de fronteira, uma região onde o poder das elites, do estado, da 

burocracia não consegue chegar com tanta força. 
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 Os canários, os negros e os yucatecos estão inseridos no processo de 

produção econômica, porém são relegados à região de fronteira; o espaço do que 

não se quer, o espaço do não ser. Essa postura com relação ao imigrante canário 

pode ser vista no trecho que se segue: 

Los pequeños cosecheros, muchos de los cuales, se diré, fueron 
atraídos por el gran auge tabacalero cubano desde las islas canarias, 
pronto se vieron a merced de mecanismos de compra y credito 
controlados ambos por intermediarios. Acerca de essas de 1820-
1640, escribió Friedlaender: “se presentaba el quadro si presentaba 
el cuadro siguiente: un cierto número de comerciantes de la Habana 
(algunos) de los cuales probablemente disporian de lugares de 
almacenaje) compraban directamente o por medio del bodeguero del 
pueblo, en que el veguero se provia de sus subsistencias el tabaco, 
dando al veguero un precio más o menos arbitrario más dependiente 
de las dividas que el veguero habla contraído en la bodega, que del 
valor de la planta (extraído pelo autor de notícias estadisticas de la 
isla de Cuba en 1862-1854). (STUBBS 1998) 
 

 No entanto, é justamente nesse espaço, nesse “entre lugar”, que esses 

indivíduos criam suas identidades, suas culturas, partindo de condições de 

dominação rumo a uma autonomia que expressa-se na oposição ao valores 

culturais e políticos da elite cubana, sendo, ao mesmo tempo, expressão das 

diferenças e multiplicidades dessas culturas de origem desses grupos. 

 
A lo largo de esos años la isla antillana se convirtió en la finalidad de 
milles de canarios, que de forma temporal e definitiva buscaron una 
alternativa a la falta de oportunidades em el archipiélago. Este éxodo 
les hizo compañeros de viaje de otos tantos miles de españoles de 
diversa procedencia y con el común anhelo de perpetuar la leyenda 
del indiano enriquecido. (…)” La nueva tierra de promisión en que se 
convierte. Cuba dará cumplimento a este deseo en unos pocos 
elegidos y matendrá en le anonimato a una mayoria silenciosa, en 
pocos de la cual hay nos encontramos.” El imigrante pretende la 
integración pero no puede olvidar sus origenes, y de esta dualidad 
vital surgirá todo un modelo de vida, que tiene su máxima expresión 
em los órganos institucionales de caráter regional. Através de ellos, 
gallegos, asturianos, aragoneses, castellanos, catalanes, andaluces, 
os canarios intentarán mantener el vínculo con la tierra de la cual 
partieron, pero también asegurarse mutua protección e incluso 
influencia en el país de acogida.” (CABRERA DENÍZ, 1996. p. 10-11) 

 

 Assim, num primeiro momento, é necessário entendermos como na região 

caribenha, mais exatamente em Cuba, no século XIX, foi possível essa integração, 

ou integrações específicas entre esses grupos de indesejados sociais, de 

subalternos. Integração que teve como ambiente os locais de produção e 

distribuição do tabaco, integração que fez-se possível pela cultura de trabalho 



102 

 

específica do tabaco, que permitiu a formação de uma cultura e de uma identidade 

subalterna comungada por yucatecos, brancos e negros que viam na elite criolla o 

signo da sua condição. 

 Não é sem razão que o próprio Ortiz destacará o papel dos “tabaqueros” nas 

lutas pela independência de Cuba: as galerias de produção de charutos eram um 

ambiente de transmissão de ideias e de agitação política, o próprio José Marti era 

um freqüentador desses ambientes onde divulgava suas ideias.  

 Nesses lugares, nas vegas de tabaco, o cotidiano em que esses grupos 

elaboravam e reelaboravam suas identidades permitiu que os contatos inter-culturais 

dessem-se de forma “harmônica”. Não que não houvessem conflitos, mas, 

sobretudo no que tange aos aspectos políticos e culturais, em oposição  a elite 

“criolla”. 

 Esses grupos criaram e perceberam uma identidade de interesses, que levou 

a uma identidade comum dividida pelos três grupos, identidade que tem como 

fundamento a condição de subalternidade compartilhada por yucatecos, canários e 

negros. Em outras palavras, as trocas comerciais, os casamentos, as relações no 

ambiente de trabalho produziram um processo de identificação e diferenciação 

partilhado por todos. 

 É nos espaços de fronteira, nas bordas da sociedade, onde é possível 

perceber-se a dinâmica dos grupos sociais e formação de identidades, sobretudo 

porque é nesses lugares que se encontra o outro. A fronteira não é apenas um lugar 

de separação, ela é também o lugar do encontro, o lugar onde as identidades criam-

se e recriam-se em processos de identificação e construção de culturas. 

 Porém, essa identificação não produziu a negação das culturas de origem. Os 

canários, ainda que tenham modificado sua cultura original, permanecem com uma 

cultura diferenciada da dos negros, dos yucatecos remanescentes, e da elite 

“criolla”. Assim, o que traz uma identificação a esses grupos, no meu entendimento, 

é sua condição comum de subalternidade, não apenas suas semelhanças culturais, 

mas sobretudo seu destino comum de exploração pelas elites. 

 
También facilitaron el paso del tabaco de los indios a los negros las 
circunstancias unos a otros no sólo en sus culturas, sino en su 
posición social con relación a los blancos, a los cuales ambos grupos 
étnicos tuvieron que someterse como dominadores comunes. No 
puede decirse que entre negros e indios no haya habido actitudes 
discriminatorias por sus diversas expresiones racionales. Las historia 
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social de América ofrece sobrados ejemplos de lo contrario; pero si 
com frecuencia indios y negros estuvieron separados a causa del 
diverso y contradictorio empleo social que el blanco les dio en ciertas 
ocasiones, no siempre pudo lograrse esta separación funcional, 
engendradora de perjuicios entre indios y negros, y no fue raro que 
unos y otros se juntaran contra una misma supeditación. Por esto, si 
para los negros el tabaco de los indios no fue “cosa de los 
demonios”, tampoco fue “cosa de los salvajes.” En cambio, entre los 
blancos, donde abundaban los conquistadores, encomenderos y 
clérigos esforzados en humillar a los indios a una categoría 
infrahumana, era lógico que los más típico de aquéllos y de sus 
costumbres fuese calificado despectivamente de “cosa de salvaje”, 
de cosa de brutos “sin razón, policía ni civilidad”, sólo inspirados 
malignamente por los demonios. (ORTIZ, 1990. p. 228) 
 

 Os três grupos tem em comum essa condição subalterna, os Canários já eram 

subalternos na Espanha antes mesmo de virem para Cuba, os Negros na África 

eram vendidos como escravos pelas tribos que venciam as guerras locais, condição 

análoga a dos yucatecos, que também viveram uma condição de subalternidade e 

que foram apresados e vendidos como escravos. 

A atribuição identitária é algo corriqueiro nas obras intelectuais, e construíram-

se em Cuba vários discursos que tentam atribuir uma ideia de multiculturalidade 

como característica essencial do cubano, tomemos como exemplo o discurso que 

tenta mostrar migração Canária como uma migração desejável; vinculando-se, mais 

ainda aos negros e índios, ainda que ao mesmo tempo, mantenham diferenças com 

esses, onde serviriam como verdadeira barreira separando a elite “criolla” dos 

indesejáveis negros e índios. Isso atendia a um duplo objetivo: de um lado isolar os 

indesejados, mas também para criar espaços para cultivo do tabaco pelos pequenos 

produtores. 

 Portanto, o que nos parece claro é que essas identidades que vão dar forma a 

identidade cubana são resultado das experiências vividas em comum por esses 

grupos e não de um caráter específico dessas culturas, em outros termos, os 

sofrimentos, as desventuras, os dialéticos processos de convivência e que 

permitiram a esses grupos criarem uma identidade comum partilhada por todos, 

onde as identidades específicas dos grupos foram respeitadas e mantidas, ainda 

que reelaboradas, na dinâmica dos processos sociais. 

Ortiz aponta uma perspectiva analítica que permite entender as relações entre 

os grupos subalternos em Cuba, perceber como homens e mulheres de diversas 

regiões do mundo, com línguas, costumes, religiões e valores diferenciados, 
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conseguiram produzir uma cultura em comum ao compartilhar sentidos e 

significados mais amplos. Ortiz nos mostra que a cultura caribenha apresenta uma 

diferença em relação a outras partes do mundo. Essa difernça consiste numa forma 

diferenciada de relacionar e perceber as culturas. Uma forma onde não ocorrem 

perdas de conteúdo mas a ampliação do universo de significação de homens e 

mulheres, que independentemente de suas origens (biológicas, étnicas, geográficas 

ou de qualquer outro tipo), conseguiram compartilhar suas experiências. 

Assim, entendemos que na região caribenha, mais exatamente em Cuba, foi 

possível essa integração, ou integrações específicas entre esses grupos de 

indesejados sociais, de subalternos, integração que teve como ambiente os locais 

de produção e distribuição do tabaco; integração que fez-se possível pela cultura de 

trabalho específica do tabaco, que permitiu a formação de uma cultura e de uma 

identidade subalterna comungada por brancos e negros que viam na elite criolla o 

signo da sua condição de dominação. Não é sem razão que o próprio Ortiz 

destacará o papel dos “tabaqueros” nas lutas pela independência de Cuba: as 

galeras de produção de charutos eram um ambiente de transmissão de idéias de 

agitação política, o próprio José Marti era um freqüentador desses ambientes, onde 

divulgava suas idéias. Nesses lugares, nas vegas de tabaco, o cotidiano em que 

esses grupos elaboravam e reelaboravam suas identidades permitiu que os contatos 

inter-culturais dessem-se de forma “harmônica”. Não que não houvesse conflitos, 

mas, eses conflitos eram, sobretudo no que tange aos aspectos políticos e culturais, 

em oposição à elite “criolla”.  

Por todos esses fatores, a obra de Fernando Ortiz - suas leituras, seus 

leitores, os diálogos que produziu, as visões que a mesma cristalizou na tradição 

historiográfica cubana sobre a cubanidade, sobre o negro sua cultura, seus 

costumes, sua religiosidade - constituiu um marco na etnografia e nas ciências 

humanas em Cuba e no mundo. 

Essas leituras que Ortiz produziu, deram corpo a um discurso relativo à 

identidade cubana. Esse discurso, que tem como conceito central a idéia de 

transculturação, por sua vez, proporcionou a construção de uma tradição de estudo 

da cultura dos grupos subalternos cubanos, (em específico aos afrocubanos e suas 

manifestações), que tem servido ao longo dos anos para ampliar a visibilidade 

dessas manifestações culturais e sociais. Em nossa opinião, esse processo resulta 

das condições em que sua obra foi produzida; em outros termos: sua obra, como a 
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de todo intelectual, é resultado não apenas de suas posturas pessoais, de suas 

escolhas teóricas individuais, mas de toda uma relação entre sua obra e o contexto 

social que o autor cubano percebeu e estudou.  
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CAPITULO 03 

GILBERTO FREYRE: DO CULTURALISMO AO LATINO AMERICANISMO 

 

Gilberto Freyre foi um dos primeiros pensadores latino americanos a romper 

com as noções evolucionistas e racistas, que foram predominantes em toda a 

América Latina no século XIX. O pensador pernambucano buscou dar, em suas 

obras, um novo enfoque à questão da miscigenação. Rompendo com a noção de 

raça, Freyre buscará uma visão positiva do processo de contatos interétnicos, 

trabalhando com o conceito de mestiçagem. Dentro da perspectiva de Freyre, na 

formação da cultura nacional brasileira, em seu enfoque índios, negros e brancos 

tiveram uma participação igualitária no processo de colonização e tiveram a mesma 

importância na criação da identidade nacional. 

Ao utilizar o conceito de cultura, Freyre rompe com os paradigmas vigentes 

nos estudos precedentes, como os de Nina Rodrigues e da geração de intelectuais 

de 1870, que buscavam estabelecer nossa identidade a partir do conceito de raça, 

postura que muitas vezes levou a um ideário de branqueamento de nossa 

população. Esse ideário de branqueamento encontrava eco na sociedade e isso 

terminou por criar uma situação em que atitudes racistas muitas vezes eram vistas 

com naturalidade. 

 O inicio do século XX foi um período marcado por conflitos raciais e sociais no 

mundo e em toda a América Latina. No Brasil não era diferente, havendo no período 

diversas revoltas que demonstravam essa condição de opressão sobre o negro. A 

mais famosa dessas revoltas foi a chamada “Revolta da Chibata”, ocorrida em 1910, 

quando os marinheiros (em sua maioria negros e mulatos) liderados por João 

Cândido Felisberto, o “Almirante Negro”, rebelaram-se contra os maus tratos 

sofridos. Mesmo após a abolição da escravidão os marinheiros eram submetidos a 

castigos físicos e corporais que eram semelhantes aos aplicados aos escravos.  

O ideário nacionalista no século XIX expressava o “branqueamento” como 

meta a ser alcançada e a raça como um critério de pertencimento e identificação 

nacional; a miscigenação era vista como algo negativo e tida como fator que 

mantinha o país no atraso. Silvio Romero, que foi um dos grandes defensores do 
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“branqueamento” da população brasileira, acreditava que nossas elites por serem 

mestiças não teriam condições de conduzir o processo de modernização do Estado 

Nacional. 

É essa época e essa circunstância que vão explicar sua trajetória intelectual, 

a construção teórica de Gilberto Freyre se entrelaça ao panorama político brasileiro 

do período. Com Casa-Grande e Senzala Freyre inaugurou uma interpretação 

culturalista da história brasileira. Nesse capítulo vamos observar como a trajetória 

intelectual de Freyre o leva a ampliar seu escopo de análise conduzindo-o a uma 

interpretação da história brasileira inserida no contexto da história Latino Americana. 
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3.1– GILBERTO FREYRE E SUA TRAJETÓRIA INTELECTUAL  

 

Gilberto de Mello Freyre nasceu na cidade de Recife no dia 15 de março de 

1900. Desde muito cedo perceberam no jovem Gilberto uma inteligência superior, 

com um talento para o desenho anterior ao aprendizado da escrita. Gilberto teve 

uma infância normal de menino de família abastada, tendo sido alfabetizado em 

inglês por seu preceptor, mister Williams. Esse já é um ponto digno de nota em sua 

formação inicial; as influências que as leituras de autores de língua inglesa, 

principalmente dos Estados Unidos, deixaram em Gilberto foram tremendas, tanto 

por ter sido alfabetizado nessa língua quanto pelo fato de ter feito seus primeiros 

estudos no Colégio Americano Gilreath, atualmente Colégio Americano Batista. A 

partir de 1915, realiza seus estudos secundários, ainda em Recife, leitor guloso, para 

usar a expressão gilbertiana - nesse período Freyre dedicou-se a leitura de Bunyan, 

Tolstoi, Nietzsche, Eça de Queiroz, Shakespeare, Sócrates, Platão, Aristóteles, 

Santo Agostinho, Tomás de Aquino. Spinoza, Descartes, Hume, Hobbes, Kant, 

Hegel, Comte, Schopenhauer, James, Bérgson e Marx. 

Durante a juventude a influência que se sobrepunha sobre o jovem Gilberto 

Freyre era a dos escritores de língua inglesa. Essa influência do pensamento de 

matriz britânica sobre sua formação foi marcante e um dos fatores decisivos para 

isso foi o contato com o escritor pernambucano Oliveira Lima, historiador, diplomata 

do Brasil em Londres e posteriormente nos Estados Unidos, além de ser um dos 

primeiros a tentar produzir uma leitura de nossa identidade nacional. A influência de 

Oliveira Lima, além da amizade que uniu Freyre a ele, foi decisiva na formação 

teórica e na opção pelo estudo de nossa história e de nossa identidade. Freyre era 

um admirador de Oliveira Lima e declara em alguns textos a influência dele sobre 

sua obra, como por exemplo, no prefácio que escreveu às memórias de Oliveira 

Lima72 

                                                           
72 LIMA, Manuel de Oliveira. Memórias. Recife: Governo do Estado de Pernambuco, Secretaria de 
Turismo e Cultura, FUNDARPE, 1986. P. VI. Nesse texto Freyre declara a enorme influência de 
Oliveira Lima sobre sua formação, principalmente no que se refere á interpretação do patriarcado 
rural e a miscigenação no Brasil. 
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No período seguinte Freyre estudou na Universidade de Baylor, em Waco no 

estado do Texas, a partir de 1918, Freyre cursou Artes Liberais nessa universidade 

tendo bacharelando-se em 1920. É nesse período também que Freyre principia sua 

abordagem diferenciada das ciências sociais, a partir de um curso de literatura, 

sobre o ensaísmo Inglês, ministrado pelo professor Joseph Armstrong, que se tornou 

seu principal mestre em Baylor. Esse curso proporcionou sua iniciação em Dryden, 

Thomas Browne, de Quincey, Steele, Addison, Samuel John, Defoe, Carlyle, Ruskin, 

entre outros. Essas leituras dos ensaístas ingleses abriram novas perspectivas 

teóricas para Gilberto, conforme o próprio Freyre (2006 p. 59) confirma:  

É um curso que vem me abrindo novas e largas visões do Homem, 
da Sociedade, da História. Sem o ensaio (inglês, francês, espanhol – 
curioso que russos e italianos não sejam tão fortes no ensaio) 
estaríamos muito pobres com relação a problemas básicos do 
Homem e da sociedade que a ciência dos Comte, dos Spencer e dos 
Tylor não parece capaz de esclarecer só por caminhos e por 
métodos científicos. 

No Texas, Freyre vivenciou algumas experiências que marcaram as opções 

teóricas e seu caminho intelectual no futuro. O sul dos Estados Unidos era, e ainda 

é, uma região marcada por conflitos raciais. Na volta de uma viagem de estudos a 

Dallas, ao passar por uma pequena cidade Freyre presenciou o linchamento de um 

negro, conforme ele relata em seu diário de mocidade, FREYRE (2006 p. 67): 

 O que me arrepiou foi, na volta, ao passar por uma cidade ou vila 
chamada Waxahaxie (creio que é assim que se escreve esse nome 
arrevesado: ameríndio, suponho, como aliás Waco), sentir um cheiro 
de intenso de carne queimada e ser informado com relativa 
simplicidade: “é um negro que os boys acabam de queimar!” seria 
exato? Seria mesmo odor de negro queimado? Não sei – mas isso 
sim me arrepiou, e muito. Nunca pensei que tal horror fosse possível 
nos Estados Unidos de agora. Mas é. Aqui ainda se lincha, se mata, 
se queima negro. Não é fato isolado. Acontece várias vezes. 

(SKIDMORE, 2003) afirma que a opção de Freyre por estudar a cultura e a 

formação social do nordeste brasileiro surgiu do contraste que esse acontecimento, 

além de outras observações como, por exemplo, as condições de vida dos “bairros 

negros” dos Estados Unidos, a permanência do racismo e da segregação nessa 

sociedade e, por outro lado, o desejo dos brasileiros por ouvir esse tipo de história 

de horror seria fundamental na escolha teórica que Freyre realiza. Era importante 

para Freyre comparar e diferenciar as formações sociais do Brasil e dos Estados 

Unidos, o pensador Pernambucano buscava entender as diferenças das duas 



110 

 

sociedades, e situará essa diferença justamente nas relações sociais estabelecidas 

aqui e na América do Norte. Essa diferenciação é a base do conceito de 

“Plasticidade”, idéia segundo a qual o português apresentou uma maior capacidade 

de adaptação ao ambiente dos trópicos e ao desenvolvimento de relações sociais (e 

sexuais) com índios e negros produzindo uma sociedade mais harmônica (base da 

controvertida tese da Democracia Racial). 

Essa característica diferenciada na obra de Freyre é um dos aspectos que ela 

possui em comum com a obra de Fernando Ortiz, se Casa-Grande e Senzala se 

diferencia nos aspectos literários que o aproximam do ensaio, chegando mesmo a 

ser chamado de romance por alguns de seus estudiosos, como COUTINHO (1983 p. 

06): 

Em Gilberto Freyre, a história parece romance, pela forma 
novelescamente poética de que está impregnada a sua narrativa,, 
pela visão que dela se desprende, e isto no sentido em que Afrânio 
Coutinho surpreendeu e analisou, em nosso clássico Os sertões, 
elementos iniludivelmente ficcionais, para desespero dos redutos 
mais reacionariamente conservadores da crítica. É uma história – a 
gilbertiana – que vale como documento pessoal e poético, além de 
puramente científico, da mesma forma que histórico e o 
sócioantropológico darão feição própria à ficção praticada na estória 
apresentada nos dois volumes que denominou de semi-novelas. 

É o que ocorre também em Contrapunteo Cubano Del Tabaco y El Azúcar, 

onde Ortiz utilizará uma forma da poesia popular, o contrapunteo, para a partir de 

um diálogo imaginário entre Doña azúcar e Dom tabaco, contar a história de Cuba e 

desses produtos que foram essenciais em seu processo de colonização. Ambos os 

pensadores utilizaram a forma literária na exposição de suas investigações.  

A obra de Gilberto Freyre representou um marco, não só por suas 

perspectivas teóricas inovadoras, como também por uma concepção estilística 

diferenciada. Essa concepção surge a partir do ensaísmo inglês e espanhol73 e se 

dissemina em toda a obra freyreana. É possível perceber-se em Casa-Grande e 

Senzala uma perspectiva que o aproxima do romance, sem contudo perder a 

característica de um estudo cientificamente orientado, mas essas características se 

interpõem e se entrelaçam ao longo da narrativa sem que haja a predominância 

                                                           
73 A influência de Ortega y Gasset sobre a obra de Freyre foi marcante como demonstra o trabalho de 
Elide Rugai Bastos em seu livro Gilberto Freyre e o Pensamento Hispânico.  
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explicita de uma ou outra dessas formas, conforme a análise de Edilberto Coutinho 

(1983 p. 14): 

Também o Casa-grande & senzala, de Gilberto Freyre, seria – 
conforme veremos – analisado como livro de ficção, e seu autor, 
aproximado de criadores como Tolstoi e Balzac, Proust e Joyce, pela 
obra ostensivamente de historiador, de antropólogo-sociólogo. 

Além disso é importante ressaltar as influências do pensamento e do estilo 

hispânico. Freyre sempre buscou situar o brasileiro dentro do universo intelectual 

hispanoamericano, defendendo um ponto de vista ibérico, na analise da formação 

histórica do Brasil. 

Essa perspectiva teórica surge a partir da convivência com a comunidade de 

estudantes hispânicos da Universidade de Columbia, onde dirigiu o jornal El 

Estudiante Latinoamericano.  Nesse sentido, a “circunstância” (para usarmos o 

termo de Ortega y Gasset), em que Freyre estudou nos Estados Unidos influiu na 

sua opção intelectual por uma interpretação do Brasil e de nossa história inseridos 

no contexto hispanoamericano. Freyre inclusive chega a defender uma cultura pan-

hispânica,74 para o pensador pernambucano são abundantes os elementos de uma 

“cultura transnacionalmente pan-hispanica, conforme observou CRESPO (2003, p. 

189):   

Com essa perspectiva integradora, Freyre pôde discutir vários temas 
recorrentes em seu trabalho de compreensão do do brasileiro a partir 
de sua inserção na parte ibérica do continente, ao lado de outros 
povos de origem similar. Por exemplo, para entender o processo de 
consolidação da cultura hispânica na chamada América Latina, 
retomou a questão da dicotomia entre os processos de colonização 
que acabaram por opor ibéricos católicos e nórdicos protestantes. 

Essa inclusive é uma das características mais marcantes de Casa-Grande & 

Senzala, a demonstração das diferenças que marcaram os processos colonizatórios 

no Brasil em relação aos países do norte anglo-saxão. Freyre chega a defender uma 

especificidade do “tempo hispânico” onde os homens tenderiam ao lazer, a saborear 

o tempo, a uma experiência sensível do tempo em contraste com o “time is Money” 

do pragmatismo calvinista. Essa tendência interpretativa levou a idéia do “Homem 

hispanico”, em que Freyre engloba tanto o português quanto o espanhol, que na 

visão freyreana foram criadores de uma sociedade bem distinta da que os europeus 

                                                           
74 Vide o livro de Freyre O Brasileiro Entre os Outros Hispanos: afinidades, contrastes e possíveis 
futuros nas suas inter -relações. Rio de Janeiro: Jose Olympio, 1975.  
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anglo-saxônicos criaram nos trópicos. Essa especificidade que Freyre percebe nos 

ibéricos pode ser percebida em trechos como o que se segue (FREYRE, 2003, P. 

21): 

De onde haver inconfundíveis semelhanças sociológicas de 
comportamento e de cultura entre um cabloco brasileiro assimilado à 
cultura luso-católica e um mexicano assimilado a cultura espanhola-
católica: semelhanças que podem ser consideradas de latinidade 
pelo muito que nelas provem de uma interpretação latina – 
portuguesa ou espanhola – do cristianismo aplicado a todo um 
conjunto de atitudes do homem em face da natureza e da sociedade; 
adaptado, dentro dessa interpretação, tão mais plástica que a anglo-
saxônica, a situações americanas sob vários aspectos quase as 
mesmas nas diferentes áreas americanas marcadas pela presença 
latina, representada por franceses, e, principalmente, por espanhóis 
e portugueses. 

Essa postura difere da maioria dos estudos anteriores sobre a formação e a 

identidade cultural dos brasileiros, Freyre sem dúvida inovou ao inserir o Brasil no 

universo hispânico. Contudo, o que vai diferenciar essencialmente Casa-Grande & 

Senzala, de outros livros que buscaram definir e interpretar a identidade nacional, 

são os conceitos que Freyre utilizará. Rompendo com as perspectivas teóricas 

predominantes no Brasil, como de resto em toda a América Latina. Freyre será dos 

primeiros autores brasileiros a conferirem um estatuto social igualitário à cultura dos 

negros. É o que aponta Skidmore (2003, p. 19): 

A formação americana e européia de Gilberto Freyre, os seus 
encontros com Boas, Giddings, Seligman, John Basset Moore, John 
Dewey, Mencken, Armstrong, Yeats, Tagore, Vachel Lindsay, Amy 
Lowel, entre outras personalidades ilustres do mundo acadêmico e 
artístico, fizeram com que ele pudesse ver o Brasil com outros olhos. 
A sua dissertação universitária de mestrado à Universidade de 
Colúmbia, por exemplo, publicada em inglês, no próprio ano de 1922, 
pela Hispanic American Historical Revue, já demonstrava sua 
preocupação com esse problema tão delicado para a inteligência 
brasileira: a questão do caráter nacional, do sentido da experiência 
sociocultural do brasileiro; questão sobre a qual, apesar da sua 
importância, não havia, até então, análise rigorosamente científica, 
nem resposta intelectualmente consistente. 

Foi justamente na Universidade de Colúmbia que Freyre conheceu o 

professor que exerceria a maior influência sobre sua obra: o antropólogo alemão 

Franz Boas. A importância de Boas na formação do pensador pernambucano é 

atribuída pelo próprio Freyre, o que era raro, pois para relevar sua originalidade 

Freyre muitas vezes não admitia as referências buscada em outros autores - mas no 
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caso de Boas ele admite a influência. O antropólogo era uma espécie de celebridade 

na Universidade de Colúmbia e logo Freyre passa a seguir suas aulas com 

interesse. A influncia de Boas sobre Freyre será confessada por Freyre em diversos 

momentos de sua carreira e se fez sentir, sobretudo, na ênfase dada ao conceito de 

cultura. 

Essa influência é que vai possibilitar que Freyre rompa com o arianismo 

presente na intelectualidade brasileira do início do século, Freyre rompe com os 

limites do darwinismo social que era predominante na época, trabalhando com a 

diferença entre raça e cultura. 

Essa postura anti-racista, em Freyre, será resultado direto da influência de 

Boas, Esse papel de Boas na formação de Freyre é destacado pelo próprio 

pensador pernambucano no prefácio de Casa-grande e Senzala, (FREYRE, 2005, 

p.31): 

O professor Franz Boas é a figura de mestre de que me ficou até 
hoje maior impressão. Conheci-o nos meus primeiros dias em 
Colúmbia. Creio que nenhum estudante russo, dos românticos, do 
século XIX, preocupou-se mais intensamente pelos destinos da 
Rússia do que eu pelos do Brasil na fase em que conheci Boas [...] 
Foi o estudo de antropologia sob a orientação do professor Boas que 
primeiro me revelou o negro e o mulato no seu justo valor – 
separados dos traços de raça os efeitos do ambiente ou da 
experiência cultural. 

Aprendi a considerar fundamental a diferença entre raça e cultura; a 
discriminar entre os efeitos de relações puramente genéticas e os de 
influências sociais, de herança cultural e de meio. Neste critério de 
diferenciação fundamental entre raça e cultura assenta todo o plano 
deste ensaio.  

De fato essa força de Boas a atuar sobre Freyre é nítida na opção de Freyre 

pelo estudo da cultura em detrimento dos aspectos econômicos e políticos da 

sociedade patriarcal brasileira, como Freyre faz questão de afirmar, as bases de 

Casa-grande e Senzala estão assentadas na discussão e discriminação entre raça e 

cultura. Freyre busca no conceito de cultura boasiano a ruptura com os paradigmas 

anteriores. 

Boas não se limita a opor à interpretação racial, no estudo das 
sociedades, a interpretação cultural. Retifica a teoria do materialismo 
histórico na sua insistência sobre o predomínio exclusivo do fator 
econômico, ou antes, quebra-lhe o exclusivismo, incluindo o fator 
econômico nos complexos de cultura, dentro dos quais alternam os 
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predomínios. Obedecendo a pontos de vista diversos do de Boas, 
vamos encontrar a mesma oposição ao critério do prodomínio 
exclusivo do fator econômico em Seligman, Ely, Giddings, Ellwood; 
pode-se mesmo generalizar, em todos os grandes mestres de 
ciências sociais dos Estados Unidos.75 

Pela influencia de Boas Freyre rompe com os determinimos que imperavam 

nas ciências brasileiras. O pensamento social no final do século XIX era marcado 

por dois determinismos: o racial e o geográfico como observa Oracy Nogueira (1981, 

P. 188): “Com o determinismo racial convergia o determinismo geográfico, no 

sentido de criar dúvidas nos intelectuais brasileiros sobre a viabilidade de uma 

sociedade nacional” Dessa forma, a nacionalidade era marcada também pelas 

fronteiras geográficas nacionais, a nação entendida como um espaço geográfico 

específico. Onde as raças teriam uma diferenciação exata e indiscutível. Raça e 

nação se confundiam na epistemologia dos autores do período. Freyre então ao 

sofrer a influência de Boas consegue romper com esses determinismos e analisar a 

História de nossa formação social de maneira original. 

Essa força epistemológica (e mesmo ideológica) dos determinismos impedia 

que fossem feitas análises que não levassem em consideração esses modelos 

interpretativos. Como vimos anteriormente, no Brasil predominavam as leituras 

racialistas de nossa sociedade, Freyre posiciona-se de maneira contrária a essas 

concepções que predominavam entre os estudiosos da cultura: 

E o velho folk-lorista Rodrigues de Carvalho, o homem que 
melhor conhece as superstições e a poesia popular do 
Nordeste, communica-nos a seguinte: 
"Negro não nasce, apparece, 
Negra não pare, "estóra"; 
Negro não dorme, cochila; 
Negro não come, babuja; 
Negro não fala, resmunga". 
Ainda mais typico do desprezo pelo negro é este outro exemplo 
de folk-lore nortista, tambem indicado pelo illustre pesquizador 
parahybano: 
"O branco come na sala 
Caboclo no corredôr; 
O mulato na cozinha; 
E o negro no cagadô 
O branco bebe champagne, 
Caboclo vinho do Porto, 

                                                           
75 FREYRE, Gilberto. O estudo das ciências sociais nas universidades americanas. Rumo. Rio de 
Janeiro, n. 1, v. 1, p. 4-24, jan./mar. 1943. 
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Mulato bebe aguardente, 
E negro mija de porco". 
Sempre o branco exaltado, com o caboclo em segundo logar. 
Mas o negro estourando, babujando, resmungando, comendo 
no "cagadôr" bebendo mijo de porco. 
Não compreendo que o Sr. Azevedo Amaral escreva que entre 
nós não exista preconceito nenhum contra o negro, nenhum 
"tabu" o racial, dando a entender que a ascensão social da 
gente de origem africana evidente se faça no Brasil sem o 
menor obstaculo. Facil e docemente. O banco e o caboclo 
desertando dos melhores postos e o afro-brasileiro avançando 
sem o mais leve esforço na champagne e no vinho do Porto, e 
installando-se na sala de visitas. 76 
 

Freyre irá romper com essas perspectivas e buscar em outras fontes as bases 

de sua reflexão.  De forma firme irá se posicionar de uma maneira diferenciada em 

relação ao racismo predominante nas análises históricas precedentes, sua 

perspectiva é a de que as culturas formadoras de nossa identidade nacional sejam 

estudas em suas interpenetrações: 

Devo, por ultimo, salientar que não escrevi "Casa Grande & Senzala" 
por motivos sentimentaes; para fazer-me de apologista do negro. O 
que procurei estudar não foi o negro ou o afro-brasileiro isolado - no 
que vem se especializando o talento admiravel de Arthur Ramos. O 
objectivo daquelas paginas foi o estudo em conjunto dos movimentos 
diversos que se pregaram no Brasil, "violentamente associados por 
vicissitudes historicas". E uma vez reunidos, contemporizaram de 
varios modos, embora hostilizando-se outros. Mas sobre os 
antagonismos, predominaram as forças de contemporização e de 
reciprocidade cultural, desenvolvendo-se, para os varios elementos, 
um ambiente de liberdade creadora, que talvez não exista tão ampla 
em nenhum outro paiz de gente mestiça. Cumpre-nos, porém - e este 
foi o sentido social do primeiro Congresso Afro-Brasileiro tornar cada 
vez maior essa liberdade. Completa. Não para que prepondére um 
dos elementos ethnicos hoje inferiorizados, mas que todas as forças 
de cultura entre nós tenham inteira opportunidade de expressão 
creadora, contribuindo para o desenvolvimento de uma cultura 
brasileira, original e autonoma.77 

Para Freyre a cultura brasileira se apresenta como uma cultura original 

exatamente por essas interpenetrações entre as culturas que a compõem, 

invertendo o sentido da mestiçagem, que era vista como um elemento negativo na 

formação bradileira pelos estudos anteriores. 

                                                           
76  FREYRE, Gilberto. Raça e Cultura. Folha de Minas. Belo Horizonte, s/d, disponível em 
http://bvgf.fgf.org.br/portugues/obra/artigos_imprensa/raca_cultura.htm 
77 Idem, ibidem. 
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Esse viés racista predominou nas interpretações sócio-antropológicas no final 

do século XIX e início do século XX, não só no Brasil mas em todo o mundo, só 

tendo sido superado após a Segunda Guerra Mundial. Para essa superação foram 

fundamentais as contribuições da antropologia cultural de Franz Boas78, a geração 

de intelectuais do início do século XX tinha essa preocupação em definir o caráter 

nacional a partir do conceito de cultura, esse é o caso de suas contemporâneas em 

Columbia - que também produziram obras focadas nessa questão - Ruth Benedict 

que estudou a formação do caráter nacional japonês e Margaret Mead que fez um 

estudo análogo sobre a formação da nacionalidade nos Estados Unidos. Franz Boas 

era sem sombra de dúvida o maior antropólogo em atividade nos Estrados Unidos 

quando Freyre foi seu aluno. Boas é considerado por muitos o pai da antropologia 

nos E.U.A., quando Freyre chega a Columbia, em 1921, o etnólogo estava no auge 

de sua fama e de sua carreira, já havia publicado seu principal livro: The Mind of the 

Primitive Man, além de ter orientado diversas gerações  de antropólogos, como 

analisa Vila nova ( 1995, p.12): 

Pela sua orientação passaram todos os grandes antropologos norte-
americanos formados durante as quatro primeiras décadas deste 
século: Edward Sapir, Alexander Goldenweiser, Klyde Klukhohn, 
Robert H. Lowie, Alfred L. Kroeber, Melville J. Herskovits, Ralph 
Linton, Margareth Mead, Ruth Benedict (estas duas colegas de 
Gilberto Freyre quando estudante em Columbia), entre outros. 

   A influencia de Boas sobre a geração de antropólogos e sociólogos formados 

nos anos 1920 nos Estados Unidos foi enorme, pode-se afirmar que, em um certo 

sentido, toda a antropologia produzida a partir de então teve direta ou indiretamente 

um diálogo com Boas.  

Uma outra fonte que se fez sentir na formação de Freyre foi Bronislaw 

Malinowski, sobretudo na questão estilística, influência que Freyre (1968, P. 92) irá 

confessar: 

                                                           
78 Segundo SKIDMORE (2003) alguns autores como BARKAN, Eleazar. The retreat of scientific 
racism: changing concepts of race in Britain and the United States between the Word Wars 
(Cambridge: Cambridge University Press, 1992) argumentam que após a Segunda Guerra a 
UNESCO, sob inspiração de Boas e de seus ex alunos, patrocinou um grupo de cientistas que 
produziram uma refutação aos paradigmas racistas ainda em voga, com uma declaração em 1951. É 
digno de nota que entre os autores patrocinados pela UNESCO estava Fernando Ortiz que escreveu 
um libelo anti racista que se tornou uma das principais referencias desse combate intelectual: El 
Engaño de las Razas  publicado em 1948 Foi um verdadeiro demolidor de preconceitos científicos 
que ainda persistiam nesse momento.  
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Foi pela capacidade de ser intuitivo ao mesmo tempo em que 
indutivo que Bronislaw Malinowski ultrapassou Boas em criatividade 
no setor antropológico. Daí poder hoje dizer-se do extraordinário 
polaco naturalizado inglês, que, como antropólogo, parecia combinar 
as qualidades do poeta com as do cientista. 

 Nisso Freyre se aproxima intelectualmente de Fernando Ortiz que também foi 

influenciado pela concepção estilística de Bronislaw Malinowski, contudo, é 

importante frisar que em ambos os intelectuais a concepção funcionalista foi 

mediada por uma visão historicista do processo de formação da sociedade. 

 Ao trabalhar a cultura brasileira Freyre o faz em uma perspectiva valorativa de 

nossa história social. Para Freyre a sociedade brasileira só pode ser entendida a 

partir de sua formação histórica. Daí a importância que Freyre dará a reconstrução 

da vida social brasileira no período colonial.  

Essa postura historicista é resultado das orientações de Oliveira Lima e 

também de Franklin Giddings, que organizou e dirigiu o departamento de sociologia 

de Columbia e foi professor de Freyre.  Giddings representava uma perspectiva 

diferenciada na sociologia dos Estados Unidos, pois a posição predominante, a da 

escola de Chicago, era de uma sociologia anti-historicista, essa fonte é admitida pelo 

próprio FREYRE (1967, P. 498) 

Giddings como que fez da experiência histórica de sociedade 
diversas um laboratório de material histórico de interesse ou 
expressão sociológica quando procurou estudar nessa diversidade 
de experiência, fenômenos de composição de população por idade, 
sexo, raça; de amalgamento de raças; de concorrência de espécie; 
de organização social; de personalidade social. 

Freyre se vincula a uma perspectiva que valoriza os aspectos diacrônicos da 

cultura, as lentas e progressivas mudanças ocorridas ao longo do processo de 

colonização e busca compreender a cultura a partir de suas transformações ao longo 

do tempo. Em suma, uma perspectiva que valoriza e se apóia no aspecto histórico 

para explicar o processo de construção da sociedade colonial brasileira. Além dessa 

característica, uma outra influência que se fez sentir na obra de Freyre foi a do 

pragmatismo de Willian I. Thomas, que foi um dos grandes expoentes da “Escola de 

Chicago”. Para os pragmatistas todo conhecimento tem origem nos problemas que o 

indivíduo encontra na vida cotidiana e na necessidade de solução desses problemas 
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para melhor se adaptar a vida prática,79 essa ascendência do pragmatismo, sobre o 

pensamento e as concepções teóricas do pensador pernambucano, pode ser 

percebida no elogio que Freyre (2006, P. 225) faz ao trabalho de Thomas: 

Venho lendo com novo proveito (...) não só o meu velho Boas como 
Thomas. Thomas é para mim o maior – depois de Weber é claro – 
dos sociólogos modernos não só dos Estados Unidos como da 
Europa. E nem Weber nem Von Wiese nem Simmel nem os 
franceses nem Pareto o excedem no conjunto de qualidades que o 
tornam um analista e, ao mesmo tempo, um interprete tão lúcido da  
realidade social   

Como podemos perceber as influencias são muitas e variadas, mas 

sobressaem a influencia dos sociólogos e antropólogos dos Estados Unidos. 

Ao propor uma visão positiva do processo de mestiçagem Freyre entra em 

choque com os setores conservadores da sociedade brasileira. As criticas à sua 

análise da formação histórica da sociedade brasileira – vista pela primeira vez com 

um olhar voltado aos elementos da história social - e ao seu posicionamento em 

relação ao processo de mestiçagem não tardaram em aparecer. 

Freyre foi acusado de ser comunista (o que anos depois soaria como algo 

absurdo, mas que no Recife dos anos 30 parecia plausível), conforme o relato do 

próprio Freyre (2006 p. 297): 

Por alguns sou considerado “comunista” ou “agitador” que estaria 
empolgando E. C. (o governador de Pernambuco Estácio Coimbra) 
com lábias aprendidas nos xangôs. Forma-se um mito em torno do 
assunto. 

Freyre foi “acusado” de homossexualismo80 e de ser amante de negros. De 

tudo isso se depreende que a recepção a sua obra nunca foi tranqüila e que as 

críticas, muitas vezes eram muito mais pautadas em preconceitos que em qualquer 

discussão científica dos conceitos de Raça e Nação. A questão é que toda a 

                                                           
79 Essa perspectiva de orientação para a vida prática do conhecimento será defendida por autores 
não tão vinculados ao pragmatismo como o historiador e filosofo alemão Jörn Rusen, que defende em 
Razão Histórica, Brasília: UNB, 2002, Que o conhecimento histórico surge da demanda por sentido e 
orientação na vida prática. 
80 A questão da homossexualidade em Freyre é bastante controversa, havendo inclusive a admissão, 
por parte do próprio Freyre, em Tempo Morto e Outros Tempos.( São Paulo: global, 2006) de 
“experiências” vividas com colegas de quarto em Londres durante uma estadia na Universidade de 
Oxford. Aliás, é digna de nota a reação de Freyre ao liberalismo sexual dos jovens e das jovens dos 
Estados Unidos do início do século; em sua opinião demasiado liberais para os padrões do Brasil de 
então. 
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América ainda era fortemente marcada pelo racismo e pelo segregacionismo e uma 

obra que conferia estatuto cultural igualitário ao negro, em nossa formação nacional, 

era alvo de ataques de todos os setores conservadores da sociedade brasileira, que 

ainda era marcada por uma idéia pejorativa com relação à mestiçagem, fruto das 

teorias do branqueamento em voga no século XIX. 

Em paralelo às criticas a sua obra Freyre terá que enfrentar um outro 

combate, no campo político ocorrem mudanças que vão acarretar a ele novos 

desafios. 

Por conta de seu engajamento político Freyre termina por enfrentar um 

período conturbado. Atuando como chefe de gabinete do governador de 

Pernambuco, Estácio Coimbra, sofre ataques dos setores ligados a revolução de 

1930 em Pernambuco, o que o leva a ter que se auto-exilar em Portugal.  Quando 

retorna ao Brasil, depois de passar uma temporada em Portugal e nos Estados 

Unidos, cada vez mais Freyre irá se contrapor aos setores conservadores da 

sociedade pernambucana. A dimensão política começava a preponderar na vida de 

Freyre.   

É importante salientar que a relação de Freyre com o Estado Novo foi 

ambígua, ao mesmo tempo em que combatia os representantes do regime em 

Pernambuco, Freyre mantinha uma relação cordial com Vargas e com diversos 

ministros. Entre essas relações destaca-se Anísio Teixeira81 que era, em 1935, 

diretor de Instrução Pública do Distrito Federal, que o convida a dirigir, na 

Universidade do Distrito Federal, o primeiro curso de Antropologia Social e Cultural 

da América Latina. Outro traço dessa ambigüidade adveio da relação de Freyre com 

Lourival Fontes:  

É um período muito indefinido, porque tivemos a presença de 
Vargas, muito orientado por um homem de grande talento, Lourival 
Fontes. Ele foi, realmente, o dono da política de Vargas. A ele 

                                                           
81 Anísio Spínola Teixeira (Caetité, 12 de julho de 1900 — Rio de Janeiro, 11 de março de 1971) foi 
um jurista, intelectual, educador e escritor brasileiro. Personagem central na história da educação no 
Brasil, nas décadas de 1920 e 1930, difundiu os pressupostos do movimento da Escola Nova, que 
tinha como princípio a ênfase no desenvolvimento do intelecto e na capacidade de julgamento, em 
preferência à memorização. Reformou o sistema educacional da Bahia e do Rio de Janeiro, 
exercendo vários cargos executivos. Foi um dos mais destacados signatários do Manifesto dos 
Pioneiros da Educação Nova, em defesa do ensino público, gratuito, laico e obrigatório, divulgado em 
1932. Fundou a Universidade do Distrito Federal, em 1935, depois transformada em  Faculdade 
Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil. 
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Vargas deu carta-branca e dessa carta-branca Lourival aproveitou-se 
muito, sobretudo em favor da cultura. Porque ele era um homem 
culto, não era nenhum ignorantaço, não, nem um político apenas no 
sentido de se aproveitar do cargo para fazer protegidos ou firmar 
prestígio próprio. Ele, realmente, aproveitou-se do cargo para a 
cultura. Promoveu a publicação de uma revista, a Cultura Política, 
que ninguém deve deixar de ler, com colaborações pagas e uma 
grande liberdade dada aos colaboradores. O principal auxiliar de 
Lourival foi, realmente, um dos escritores mais fecundos que houve 
no Brasil, sem que a fecundidade o prejudicasse, Almir de Andrade. 
Era o intelectual da revista, que tinha direção geral de Lourival. Ele 
interessava-se, realmente, pela cultura brasileira.82 

Em 1937 Freyre defende a candidatura de José Américo de Almeida à 

presidência da república. Com o advento do Estado Novo volta a entrar em conflito 

com os adversários pernambucanos. Nesse contexto só resta a Freyre buscar 

combater seus adversários políticos locais, utilizando a arma da palavra. O combate 

se intensifica nos anos 1940 com o advento da II Guerra Mundial. Freyre denuncia 

atividades nazistas em Pernambuco e termina preso em 1942, principia então a 

criticar o caráter conservador e racista da política do grupo getulista em 

Pernambuco, o combate era travado em jornais e revistas e tinha como foco central 

Agamenon Magalhães83: 

Contra o prolongamento já cinico da Ditadura Vargas que, de 43 em 
diante, tornou-se principalmente a ditadura do sr. Agamenon 
Magalhães - individuo sem nenhum dos escrupulos do até então 
"chefe nacional" do "Estado Novo"- erguerem-se corajosamente em 
varios pontos do país, principalmente em Pernambuco, São Paulo, 
Minas - de onde saiu o bravo "Manifesto Mineiro"- e Bahia, simples 
paisanos sem qualquer ajuda ou apoio de militares. E é justo que, em 
resumos históricos objetivos de tais acontecimentos, se recorde, em 
duas ou três palavras, que houve nas lutas anti-ditatoriais, martires 
civis, entre os quais o estudante Silva Teles, vítima da política 
ditatorial em São Paulo, e o estudante Democrito de Souza Filho e o 
carvoeiro Elias, vítimas da "polícia civil" do então "Ministro da 
Justiça" em Pernambuco. Justo que se recorde o "Manifesto 
Mineiro". Que se recorde a entrevista José Americo.84 

Mas sempre a cultura continuava sendo vista por Freyre como forma de 

libertação, a expressão negra e popular como a dimensão verdadeira do Brasil. A 

                                                           
82 Entrevista de Gilberto Freyre concedida a Lêda Rivas, em 1986. Disponível em: 
http://bvgf.fgf.org.br/portugues/vida/entrevistas/democrito.html 
83 Agamenon Sérgio de Godói Magalhães (Serra Talhada, 1893 — Recife, 24 de agosto de 1952) foi 
um promotor de direito, geógrafo, professor (de Geografia) e político brasileiro; deputado 
estadual(1918), federal (1924, 1928, 1932, 1945), tendo sido interventor durante o período de Vargas 
no governo de Pernambuco e governador de estado (1937, 1950) e ministro (Trabalho e Justiça). 
84 FREYRE, Gilberto. O esforço civil na luta contra a ditadura Vargas. Diario de Pernambuco. Recife, 
5 fev. 1950. 



121 

 

crítica a Agamenon e seus seguidores é feita em dois ângulos: de um lado Freyre vai 

criticar o caráter anti-popular e racista de suas práticas, de outro Freyre produz uma 

crítica à idéia de modernização defendida pelo Grupo de Agamenon. Em 

contraposição a idéia de modernização defendida por Agamenon Magalhães, Freyre 

vai buscar uma defesa da tradição e do regionalismo (PINTO, 2006), Para Freyre 

importava ver as expressões da cultura afro-brasileiras como expressões autenticas 

e dignas de admiração: 

Quem alguma noite viu Pae Adão, grandão e dramatico dansar não 
uma simples meia hora mas até o ralar do dia, viu a dansa numa das 
suas maiores expressões; e viu o Brasil com toda a sua herança 
africana traduzido em dansa, que é decerto a mais completa de 
todas as artes e de todas as expressões. 

E era o que eu queria que Serge Lifar tivesse visto e que elle nunca 
verá. Primeiro porque Pae Adão morreu. Segundo porque a incuria 
policial acabou com os xangôs em Pernambuco. Ou suspendeu-os. 
Porque os delegados de policia passam depressa. Mas as dansas 
como as dos xangôs, cheias já de significados profundos, custam a 
morrer. 

Os xangôs hão de encontrar sua fórma moderna de expressão 
artistica brasileira, como nos Estados Unidos os spirituals dos negros 
do Sul. é uma questão de tempo.85 

De maneira contundente critica o caráter anti-popular do agamenonismo, 

mostrando como a polícia do Recife combatia as manifestações da cultura popular, 

definindo Agamenon como inimigo da gente de cor:  

O agamenonismo em Pernambuco lançou-se quando foi governo, 
com a maior das fúrias, contra tudo que fosse expressão de 
sentimento popular em nossa terra. Daí sua raiva dos clubes 
populares de carnaval, dos maracatus, dos bumbas-meu-boi, dos 
caboclinhos, dos xangôs do Fundão, de Água Fria, de Casa Amarela, 
das troças carnavalescas de Afogados, do Pina, do Cordeiro, do 
Zumbi de Olinda, de Paulista, de Prazeres, de São Lourenço.86 

Por outro lado, combate o posicionamento de Barbosa Lima Sobrinho que, em sua 

opinião, apenas tardiamente tomou partido contra os desmandos de Agamenon: 

Muito retardado, o anti-despotismo do sr. Barbosa Lima Sobrinho. 
Como lembrei ao ilustre academico em aparte a um dos seus 
discursos na Camara e como recordou ainda ontem em sua "A Nota" 

                                                           
85 FREYRE, Gilberto. Os interesses do Brasil. Correio da Manhã. Rio de Janeiro, 10 nov. 1938. 
Disponível em: http://bvgf.fgf.org.br/portugues/obra/artigos_imprensa/interesses.htm 
 
86 FREYRE, Gilberto. Inimigo da gente de cor. Diario de Pernambuco. Recife, 5 set. 1950. 
Disponível em: http://bvgf.fgf.org.br/portugues/obra/artigos_imprensa/inimigo_gente.html 
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do Jornal Pequeno, o admiravel Antonio Ricardo, esse homem algido 
que é o sr. Barbosa Lima Sobrinho foi inteiramente solidario com os 
carrascos que mataram Democrito, que fecharam o DIARIO, que 
tentaram matar Anibal Fernandes, que perseguiram e prenderam 
estudantes. E poderia acrescentar que na mesma algidez e na 
mesma solidariedade meliflua com o agamenonismo se conservou o 
atual a candidato agamenonico do governo do Estado, quando aqui 
foi perseguido brutalmente até á noite, não pelo sr. Carlos de Lima 
(como o sr. Barbosa Lima Sobrinho andou insinuando em outro 
discurso, este proferido na ausencia dos representantes do 
Pernambuco livro na Camara Federal) mas pelo agamenonismo, o 
grande pernambucano que foi Ulisses Pernambucano de Melo; 
quando aqui foram pernambucanos da estatura de Fernando Simões 
Barbosa, Geraldo de Andrade, Nehemias Gueiros; quando aqui 
estivemos em luta com a polícia agamenonica, eu e meu Pai; quando 
um sobrinho do antigo mestre do sr. Barbosa Sobrinho o ilustre 
Odilon Nestor, foi preso pela mesma policia só por ser sobrinho do 
Odilon Nestor que com uma bravura rara e digna de imitação 
assinara o manifesto dos pernambucanos contra o despotismo, 
agamenonismo e o getulismo.87 

 Ao engajar-se na campanha de Eduardo Gomes a presidente, em 1945, 

novamente é chamado de comunista e repele essa acusação, utilizando inclusive da 

figura de Luis Carlos Prestes como exemplo de bom brasileiro, Freyre critica seu 

comunismo,mas argumenta que Prestes era um defensor sincero da causa nacional. 

Por outro lado, critica o uso político feito pelo agamenonismo de pessoas do povo, 

que levadas pelos interesses de perpetuação no poder de Agamenon são induzidas 

ao erro político.  

Dizem-me que um dos motivos da furia de que estão tomados contra 
mim certos velhotes ricos e alarmados desta e de outras cidades - 
gente na qual raramente tenho ocasião de pensar, mas que vive 
preocupada como que supõe minhas idéias ou com o que lhe 
sussurram a meu respeito manhosas cobras-de-capelo - é Ter eu 
dito num comicio de gente do povo pela candidatura Eduardo 
Gomes: "Estivesse hoje aqui o meu amigo e grande amigo do povo 
brasileiro Luis Carlos Prestes e veria que o povo marcha para 
Eduardo Gomes. " Conclusão: "palavras de comunista"! 

Si o pavor desses velhotes ricos é do comunismo, não é comigo (que 
não sigo as idéias musulmanamente seguidas pelo sr. Carlos Prestes 
embora reconheça nele, e não hesite em o proclamar, um homem 
lucido e um grande, embora errado, amigo do povo brasileiro) que 
devem estar alarmados, mas com seu proprio "el supremo". Pois "el 
supremo" para perpetuar-se no poder está há meses velhacamente 
brincando com o fogo não tanto das idéias do sr. Luis Carlos Prestes 

                                                           
87 FREYRE, Gilberto. Traição a Pernambuco. Diario de Pernambuco. Recife, 16 jan. 1947. 
Disponível em: http://bvgf.fgf.org.br/portugues/obra/artigos_imprensa/traicao_pernambuco.htm 
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como das peiores paixões da plebe mais ignorante dos morros e das 
favelas .88 

 Como intelectual, Freyre sempre se posicionou, nunca se omitiu dos debates. 

Suas posições, ainda que polêmicas, sempre foram emitidas de maneira clara, 

nesse sentido ele constituiu-se em um intelectual dos mais ativos do inicio do século 

XX no Brasil, atuando politicamente, posicionando-se nos debates mais acalorados 

do país naquele momento, vivendo de maneira intensa uma época e uma 

circunstância. 

Em nossa opinião é esse combate contra o agamenonismo que vai levar 

Freyre a redimensionar sua perspectiva intelectual, combater o agamenonismo era 

combater seu modelo de desenvolvimento, pautado nos valores e nas visões de 

mundo da elite política pernambucana, que era tributária do modelo de 

desenvolvimento imperialista. Freyre era anglofílico e fascinado pelos Estados 

Unidos no que diz respeito a tradição intelectual dos pensadores de língua inglesa 

como salientou  Maria Lúcia Pallares-Burke (2003), sua posição pró-aliados durante 

a Segunda Guerra Mundial foi inequívoca. Contudo, numa perspectiva política 

nacional, Freyre se posiciona radicalmente contra o imperialismo, seu pensamento 

é, por isso mesmo, descolonizador por essência. 

Essa característica descolonizadora vai se cristalizar no livro Interpretação do 

Brasil, de 1947. É a síntese final desse processo de inserção do Brasil no conjunto 

das culturas hispanotropicais (o lusotropicalismo era entendido como uma derivação 

dele), mais que isso, Freyre critica o imperialismo dos Estados Unidos que se 

disfarça de anticolonialismo, como ele fez questão de destacar na pagina 197 da 

edição mexicana de Interpretação do Brasil: 

Por otra parte, soy de los que creen que la política llamada 
anticolonialista no es precisamente oficial de los Estados Unidos, 
pero sí que es promovida por algunos de sus políticos, como 
preparación para su dominio económico sobre áreas tropicales de 
África y del Oriente. Ante esa situación, los países tropicales como 
los que forman el conjunto de civilización hispanotropical, actuarían 
prudentemente uniéndose lo mas posible los unos a los otros, para 

                                                           
88 FREYRE, Gilberto. Para quem o povo marcha. Diario de Pernambuco. Recife, 07 out. 1945. 
Disponível em: http://bvgf.fgf.org.br/portugues/obra/artigos_imprensa/para_quem_marcha.htm 
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resguardarse de excesivas presiones, ya sean de Moscú o de 
Washington, sobre sus sistemas de vida y de cultura.89 

Freyre vai radicalizar essa posição posteriormente em Novo Mundo nos 

Trópicos de 1971, que é a tradução brasileira do original em inglês "New world in the 

tropics" (1959). Esse livro é uma ampliação das idéias expostas em Interpretação do 

Brasil, que fora lançado em 1947. As teses dele são as mesmas apresentadas em 

1947, apenas as posições são ampliadas em uma teoria da tropicalidade, que está 

intimamente relacionada à idéia de especificidade da America Latina: 

A perspectiva de situações socioculturais tropicais que, diferentes 
das européias, precisam de ser consideradas nas suas diferenças, 
em vez de ser vistas e analisadas e interpretadas como 
subeuropéias, vem sendo uma dessas revoluções. E não há dúvida 
de que, com seus altos e baixos, é uma revolução que está partindo, 
atualmente, mais do Brasil do que de qualquer outro país tropical. 
Mais dos tropicologistas brasileiros do que de outros sociólogos, 
antropólogos, ecologistas que, entretanto, noutras partes da América, 
na África e no Oriente tropicais, estão igualmente considerando sob 
novos critérios ecológicos e ecoculturais - problemas que certo 
imperialismo sociológico de origem européia ou anglo-americana 
vinha impondo a sociólogos e antropólogos de países tropicais como 
se as sociedades e culturas dêsses países fôssem passivamente 
subeuropéias.90 

A crítica permanece focada na ideia de desenvolvimento pautada na 

perspectiva europeísta (na qual ele inclui a sociedade dos Estados Unidos), seu 

posicionamento confronta as interpretações que veêm a América Latina como uma 

sociedade subeuropeia:  

Carlos Delgado repele a teoria de que o simples desenvolvimento 
econômico, que se afirme em "elevadas estatísticas do produto per 
capita", signifique "desarrollo social" e possa ser identificado - do 
mundo porque o identificou José Medina Echavarría, em 
Consideraciones sociológicas sobre el desarrollo económico ( 
Buenos Aires, 1954) - como " progresso humano", -- o próprio 
Echavarría reconhecido em tempo, "la obsolecencia de la filosofía del 
progresso en el mundo contemporáneo": progresso cuja " limitación 
al campo de lo puramente técnico" é destacada por Karl Jaspers e, 
de diferentes pontos de vista, por Herbert Marcuse.91 

                                                           
89 FREYRE, Gilberto. Interpretación del Brasil. Traduzido por Teodoro Ortiz e Demetrio Aguilera-
Malta. México: Fondo de Cultura Económica, 1987.   
90 FREYRE, Gilberto. Novo mundo nos trópicos. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1971. 
91 Idem, ibidem. 
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Do ponto de vista da contribuição intelectual ao pensamento sobre a 

formação da sociedade brasileira, Casa-Grande e Senzala tocou em 3 pontos 

fundamentais que permitiram uma leitura inovadora de nossa história. 

O primeiro, sem dúvida o mais importante deles, é o argumento de que o 

Brasil do início do século XX era indubitavelmente marcado pelas estruturas de 

nossa formação colonial: o latifúndio, o escravismo, a plantation e a estrutura familiar 

patriarcal que era inerente a essa mesma estrutura. 

O segundo argumento freyreano é o de que os portugueses, por sua 

plasticidade e por sua predisposição aos contatos interétnicos, seriam especialmente 

aptos a empreender o projeto colonizador no mundo dos trópicos. 

O terceiro ponto é o mais controverso e que gerou as criticas posteriores a 

Freyre, é o argumento de que a escravidão no Brasil teria ocorrido de maneira 

diferenciada da escravidão nos outros países da América, principalmente dos 

Estados Unidos. A escravidão no Brasil teria sido mais branda que em outros 

lugares, em sua visão, no Brasil haveria predominado um equilíbrio de antagonismos 

que teria produzido relações mais harmônicas entre os portugueses e os africanos. 

Freyre inclusive chega a chamar os escravos de colonizadores africanos, atribuindo-

lhes um papel de protagonismo no processo de formação de nossa cultura nacional. 

 Freyre, assim como Ortiz, havia se relacionado com os pensadores da escola 

sociológica dos Estados Unidos e sobre sua influência empreende uma tentativa de 

definir a cultura brasileira como resultante da síntese entre a cultura do colonizador 

português, do escravo africano e do autóctone indígena. Esse projeto é um 

desdobramento do projeto boasiano de produzir uma antropologia do homem 

americano; daí a iniciativa de Boas de fundar a escola de antropologia mexicana. 

Por outro lado é importante destacar as relações de Ortiz com Malinowski. 

Tanto Gilberto Freyre quanto Fernando Ortiz buscam autoridade para seus 

trabalhos associando suas respectivas obras à autoridade de grandes nomes da 

antropologia. No entanto, a maneira como os críticos avaliarão essa proximidade 

será diferente em Freyre e em Ortiz. Esses juízos diferenciados podem ser 

entendidos, pelo fato de Freyre e Ortiz serem vistos como pertencentes a campos 

opostos do espectro ideológico: enquanto Freyre será visto e rotulado como 
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reacionário e colaborador da ditadura militar brasileira - e mesmo da ditadura 

salazarista em Portugal - por produzir uma leitura harmônica das relações raciais no 

Brasil. Por outro lado, o pensamento de Fernando Ortiz será absorvido pela 

revolução castrista e elevado à condição de verdadeira referência nos estudos 

etnográficos em Cuba, servindo ainda para a cristalização de uma visão de 

integração do negro na sociedade cubana (produzindo também uma visão 

harmônica das relações raciais na Cuba pós - revolução). 

Se a diferença entre Ortiz e Malinowski é marcada pela positividade, na 

medida em que Ortiz busca um argumento diacrônico na explicação da formação da 

cultura cubana, chegando às vezes a um argumento historicista, a diferença entre 

Freyre e Franz Boas se definirá a partir de um ponto negativo. Gilberto Freyre será 

criticado e condenado, por seus antagonistas, pelo fato de não ter apreendido a 

antropologia cultural de Boas em sua totalidade conforme aponta Alfredo César de 

Melo (2009). 

  Esse momento intelectual e as relações entre os dois pensamentos pode ser 

mais bem entendida se analisarmos, como faz o próprio Freyre, o contexto da  

América Latina no início do século XX. Buscava-se a construção de uma idéia de 

nacionalidade que consistia basicamente num projeto de integração dos negros na 

chamada cultura nacional, essa integração era necessária na medida em que os 

negros passavam a reivindicar seu espaço na sociedade, muitas vezes de forma 

violenta. As obras de Ortiz e de Freyre são similares, não apenas por terem objetos 

semelhantes, mas por apresentarem a mesma solução teórica, pois apontam na 

mesma direção; qual seja: a construção de um discurso sobre as origens culturais 

que vão dar forma as identidades nacionais, como bem salientou o próprio FREYRE 

(1942): 

A idéia do próprio Congresso de Port-au-Prince, que esteve antes 
para se reunir em Cuba – país que conta entre os seus 
africanologistas uma figura da significação americana e mesmo 
mundial de Fernando Ortiz – não foi senão a repetição, em ponto 
grande, da idéia do Congresso afro-brasileiro que se reuniu em 1935 
no Recife por iniciativa de um grupo de pesquisadores preocupados 
com aspectos diversos da história social do negro no Brasil e da sua 
situação na nossa economia, na nossa arte, na nossa cultura, na 
composição do nosso povo.” 
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Seu projeto intelectual tinha o mesmo ponto de convergência, O ponto focal 

dos empenhos científico e políticos de Ortiz era, segundo Julio Le Riverend(1991, p. 

24), a formação étnico-cultural de Cuba; seus costumes, sua tradição, sua cultura 

vista com a devida importância, tentando sempre construir uma ruptura com as 

tradicionais considerações racistas e discriminatórias, substituindo-as por uma 

investigação rigorosa, pautada nos critérios positivistas de ciência. Essa será 

também a perspectiva de Gilberto Freyre, ainda que sem o rigor científico e 

conceitual de Ortiz. Freyre almejava escrever literatura e busca na construção de 

sua obra uma liberdade estrutural que diferencia seu trabalho. Ainda que Ortiz 

recorra ao contrapunteo, uma forma de poesia popular cubana que apresenta 

semelhanças com o repente nordestino. Essa postura levará Ortiz a desenvolver 

uma visão que rompe com as idéias anteriores, sobretudo no campo da etnologia, 

por um cabedal teórico racista. Cada vez mais Ortiz buscará entender a cubanidade, 

os caracteres nacionais, o ser cubano. Para isso não utilizará o termo identidade; 

Ortiz usará o termo “cubanía”, que, em sua definição, expressa a especificidade do 

cubano, que é único por ser resultado de um processo que não se verificou em 

nenhuma outra parte do mundo. Os traços da cubanidade vão mostrar, ainda que de 

forma embrionária, os primeiros contornos da idéia de transculturação. 

Portanto, o que podemos perceber na obra tanto de Gilberto Freyre quanto de 

Fernando Ortiz é um discurso que visava integrar os negros na idéia de identidade 

nacional que se criava naquele momento. Esses discursos têm como conceitos 

centrais em Freyre o de Plasticidade (os portugueses seriam mais aptos e maleáveis 

adaptando-se melhor ao convívio com os negros e moldando-se mutuamente) e em 

Ortiz o conceito de Transculturação (a idéia de que as culturas de origem sofreram 

um trânsito, uma transformação dando origem a uma nova cultura nacional). Nesses 

conceitos e nesses modelos podemos perceber os marcos teóricos da antropologia 

estadunidense e a idéia de integração dos negros nas nações brasileira e cubana, 

ainda que de forma subordinada. A obra dos dois pensadores é produto dos conflitos 

vividos pela intelectualidade latino-americana do início do século XX e dos debates 

com a Escola Sociológica Estadunidense. 
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3.2– DO CULTURALISMO AO LATINO AMERICANISMO 

 

A perspectiva teórica freyreana alcança seu ápice nos anos de 1940. Nesse 

período, Freyre havia se consolidado como o maior intelectual brasileiro e produzido 

uma renovação nas perspectivas interpretativas de nossa história e identidade 

nacionais.  

A obra de Gilberto Freyre é tão conhecida quanto pouco estudada. Nenhum 

autor brasileiro foi tão criticado sem ter sido lido de maneira isenta. Mas aqueles que 

o leram não ficaram indiferentes a suas formulações; original, intrigante, polêmico, 

polissêmico, conservador e revolucionário a um só tempo, sua obra pode ser 

entendida como um equilíbrio de antagonismos (expressão que Freyre utilizava para 

definir as relações inter-étnicas no Brasil). Se sua obra é pouco lida muito se deve 

ao caráter ideológico que o debate de seus textos adquiriu no período pós 1964; 

nesse período, Freyre recebe a carga de uma critica motivada, sobretudo, pela 

tomada de posição em favor da ditadura militar por parte do pensador 

pernambucano. 

O Debate sobre o conceito de “democracia racial” predomina no que se refere 

às analises sobre a obra freyreana, o que se revela ao consultar a bibliografia sobre 

Freyre e sua obra é que este debate foi o que predominou.  

De um lado os defensores de Freyre que argumentam que ele nunca utilizou 

o termo, ou que quando o utilizou o fez de maneira mediada, introduzindo-o em 

analises mais amplas que relativizavam o alcance conceitual, colocando-o sempre 

em comparação às sociedades Norte Americanas que teriam características raciais 

segregacionistas. 

De outro, os críticos de Freyre que argumentam que sua obra levava a uma 

construção de uma visão idílica das relações raciais no Brasil, que começaram a ser 

contestadas de maneira mais contundente a partir dos anos 1950, após a pesquisa 

patrocinada pela UNESCO sobre as relações raciais no Brasil, coordenada por 

Florestan Fernandes. É interessante pontuar que Florestan, em nenhum momento 

nesse trabalho se refere de maneira direta a Freyre ou a suas obras. As referencias 
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a Freyre em relação ao mito da democracia racial por Florestan e por seus alunos da 

USP serão posteriores. 

Para entendermos a evolução da obra freyreana é importante que se faça 

uma leitura desprovida de anacronismos, nos anos 1930 e 1940 Freyre e sua obra 

serão contestados pelos setores conservadores da sociedade brasileira e 

pernambucana que viam em sua obra a materialização de uma idéia de 

miscigenação que lhes parecia contrária ao ideal de branqueamento que, naquele 

momento, era a perspectiva que as elites viam como a que permitiria ao Brasil 

alcançar o desejado desenvolvimento. 

É nessa perspectiva que Freyre se posiciona como critico do modernismo 

paulista, em seu entendimento, ainda que o modernismo falasse de apropriar-se dos 

valores europeus na produção da cultura nacional, essa apropriação acabava por 

ser uma expressão do predomínio dos valores europeus como superiores. É por 

esse motivo que Freyre busca no regionalismo, na valorização das tradições a 

identificação da nacionalidade brasileira. 

É ai que reside a maior contradição do pensamento freyreano (e ao mesmo 

tempo uma possibilidade interpretativa), e que nunca foi explorada por seus críticos: 

ao mesmo tempo em que critica o europeísmo dos modernistas paulistas, critica o 

europeísmo na interpretação da sociedade Latino Americana, Freyre é um pensador 

extremamente vinculado e influenciado em sua formação pelos europeísmos. Essa 

contradição é algo que precisa ser melhor trabalhado pela historiografia e nossa tese 

é uma tentativa de contribuir nesse debate. 

Existem muitos trabalhos que tratam do europeísmo  e do americanismo no 

pensamento Latino Americano, esse é um tema que tem sido discutido de maneira 

ampla na América Latina: 

Dentre as análises relativas ao europeísmo na América Latina, destaca-se a 

de (RETAMAR, 1988) ao defender a perspectiva de um pensamento Latino 

Americano autônomo, explicitou as limitações conceituais inerentes ao processo de 

colonização, pois, diferentemente de outras partes colonizadas do mundo, na 

América a colonização teria sido um processo mais forte que passaria inclusive pela 

extinção das línguas originais, junto com os povos que as falavam, nesse sentido o 



130 

 

primeiro instrumental de colonização é a própria língua que se impõe como 

verdadeiro limitador de um pensamento original. Contudo na visão de Roberto 

Fernandez Retamar o que nos faz portadores de um pensamento original é 

justamente o fato de sermos um continente mestiço, essa característica nos permitiu 

fugir dos essencialismos europeus, e por extensão dos Estados Unidos, e das visões 

limitadores da nacionalidade ao conceito de raça. 

Outra análise importante é a de (MORSE, 1988), que analisou as implicações 

do europeísmo e do americanismo na construção teórica dos pensadores latino 

americanos, buscando suas raízes na perspectiva do embate entre o tomismo, 

característico dos povos ibéricos que colonizaram a América Latina em oposição ao 

cientificismo e racionalismo de bases hobesianas, que seria característico dos anglo-

saxões. Em sua análise, Richard Morse mostra como a América Latina, por suas 

raízes ibéricas teria escolhido um caminho para a modernidade diferenciado do que 

foi adotado pelos anglo-saxões. 

A obra de Freyre se insere nesse contexto de discussão da especificidade 

Latino Americana, essa é uma característica que a diferencia das construções 

anteriores sobre nossa nacionalidade: Freyre busca inserir nossa história no 

contexto histórico mais amplo da America Latina, conforme salientou LISBOA 2006: 

Em Novo mundo nos trópicos (1945/1971) Freire, preocupado em 
entender os fatores que vão atuar na “formação do nosso caráter ou 
do nosso ethos” (1971: 183), reconhece que os adjetivos tropical e 
mestiço exercem decisiva influência sobre o substantivo América 
Latina – “região por demais européia e ocidental para poder ser 
considerada inteiramente exótica do ponto de vista europeu; e por 
demais exótica para ser tratada como mera extensão européia na 
América” (ibid.: 1) – o que não implica no repúdio sistemático a 
valores e técnicas de outras origens. Se conseguirmos 
modernizarmo-nos sem desbrasileirarmo-nos, tropicalizarmo-nos 
sem desispanizarmo-nos, estaremos aptos para criar uma verdadeira 
civilização dos trópicos, “uma civilização moderna em ambiente 
tropical” (ibid.: XXI). Se atualizarmos as tradições de lazer e de ócio, 
os povos progressistas aprenderão com os hispano-tropicais a 
transformar em tempo lúdico contemplativo, inútil, o “tempo 
desprendido de preocupações de dinheiro” (ibid.: XXIV). Louvando o 
“suave ritmo de existência da gente baiana”, mostrava-se otimista 
com nossa valiosa contribuição ao bem-estar da humanidade que se 
encontra nesta “feliz combinação de trabalho e de lazer” (ibid.: 12). 

Freyre buscava integrar o Brasil no conjunto do pensamento americano, isso 

pode ser sentido nos textos de Americanidade e Latinidade da América Latina, 
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coletânea de artigos organizada por Edson Nery da Fonseca e publicados pela 

editora da UNB em 2003, nesse trabalho podemos mapear a explicitação desse 

projeto: 

De onde haver inconfundíveis semelhanças sociológicas de 
comportamento e de cultura entre um cabloco brasileiro assimilado à 
cultura luso-católica e um mexicano assimilado à cultura espanhola-
católica: semlhanças que podem ser consideradas de latinidade pelo 
muito que nelas provem de uma interpretação latina-portuguesa ou 
espanhola – do cristianismo aplicado a todo um conjunto de atitudes 
do homem em face da natureza e da sociedade; e adaptado, dentro 
dessa interpretação, tão mais plástica que a anglo-saxônica, a 
situações americanas sob vários aspectos quase as mesmas nas 
diferentes áreas americanas marcadas pela presença latina, 
representada por franceses e, principalmente, por espanhóis e 
portugueses. (pag, 21) 

 Sua perspectiva sobre a história da América latina vislumbra uma nova 

possibilidade de modernização, uma nova perspectiva ao encarar os desafios da 

modernidade, que teria como fundamento uma perspectiva ecológica diferente da 

perspectiva pragmática dos europeísmos: 

A América Latina tem conhecido de modo as vezes dramático os 
conflitos, experimentados por populações de outras partes do 
mundo, entre tradição e modernização. Desses conflitos alguns têm 
resultado de presença de elementos neo-europeus ou de intrusão de 
técnicas violentamente novas, em meios latino-americanos apegados 
quase religiosamente a tradições de de vida e de cultura vindas da 
época colonial e conservadas em estado de quase pureza. São 
grupos, os conservados nesses estados de pureza cultural e até 
certo ponto étnica, que se têm revelado, esse revelam atualmente, 
capazes, por sua vez, de, sob circunstancias favoráveis à sua 
erupção, revigorarem, insurgindo-se contra elementos, técnica e até 
socialmente modernizados, das populações nacionais ou reginais a 
que pertencem, traços essenciais à sua latinidade e à sua 
independência em face de influências imperiais e desnacionalizantes 
(pag, 23) 

 Freyre, nesse texto, aproxima-se da interpretação de  José Vasconcelos 

sobre a “Raça Cósmica”, pois, em sua visão, é essa característica que vai permitir 

aos povos latino americanos, miscigenados por suas plasticidades, criarem uma 

nova perspectiva histórico social. Dessa forma, podemos compreender como a 

noção de equilíbrio de antagonismos se vincula a essa concepção da história da 

América Latina: 

São parentescos, esses, que parecem resultar de interpretações 
entre valores latinos e americanos, entre valores eruditos e 
primitivos, entre valores católicos animistas, entre valores europeus e 
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ameríndios ou afro-ameríndios, que se têm processado nessas áreas 
da América Latina de modo semelhante: dentro de um estilo de 
conveniência humana e de sentido psicossocial de tempo que se 
desenvolveram latinamente nessas áreas americanas em contraste 
com um estilo de convivência e com sentido de tempo que deram 
outros aspectos às relações de europeus com não-europeus, de 
civilizados com primitivos, de cristãos com pagãos, na América 
ocupada por anglo-saxões, na sua maioria, burgueses inseguros do 
seu status socioeconômico e protestantes, nem sempre de todo 
seguros da sua ortodoxia religiosa; uma ortodoxia antes hebraica 
(etnocêntrica) que cristã (cristocêntrica). Mais sociologicamente 
cristocêntrica que etnocêntrica. É que não se consideram os 
hispanos, na América, o povo escolhido ou raça superior, do mesmo 
modo rígido, sistemático, hebraico até – segundo o Velho 
Testamento – que os anglo-saxões; e sim portadores e 
transmissores de uma civilização latina, representada principalmente 
pelo catolicismo romano – ou latino interpretado pelos hispanos à 
sua maneira: mais dramaticamente pelos espanhóis, mais 
liricamente, pelos portugueses. Mas como noutra interpretação, um 
catolicismo latino que, nas suas expressões populares, festivas, 
folclóricas, seria transmitido pelos hispanos e ameríndios e a negros, 
no continente americano, através mais de símbolos que de livros. 
(pags, 27 e 28) 

 É com esse espírito que Freyre dirige sua crítica ao modernismo, para ele, o 

modernismo e o pragmatismo teriam criado uma sociedade onde os valores 

humanistas são colocados de lado em relação aos valores econômicos. Essa 

postura diferenciada em relação aos valores criou uma dicotomia entre as atitudes 

do anglo-saxão e do ibérico diante da vida e essa diferença, que num primeiro 

momento histórico foi vantajosa aos primeiros, na América produziu dois modelos de 

sociedade distintos: 

 Daí parece ter resultado diferença nada insignificante de atitude e de 
comportamento entre latino-americanos e anglo-americanos: 
diferença que tendo, durante séculos, tornando os primeiros, 
arcaicos com relação com os segundos, hoje tende a situá-los em 
posição de mestres em potencial de anglo-saxões exageradamente 
ativistas, de artes de encher festiva, folclórica e esteticamente o 
tempo livre: este tempo livre que a automação, desprestigiando a 
ética calvinista glorificadora apenas do tempo-trabalho e favorecendo 
a ética hispano-católica, consagradora do tempo litúrgico, festivo, 
lúdico, vai tornando, para as populações dos países 
superindustrializados, muito mais vasto que o tempo necessário a 
atividades econômicas associadas a ideais de progresso e a 
programas de desenvolvimento e de bem-estar material. (pag. 28) 

 A interpretação do caráter específico da história de nossa América leva Freyre 

a apresentar uma posição otimista em relação ao futuro da América Latina. Que teria 

a sua frente um futuro melhor que o da América Anglo-saxônica. 
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 Na perspectiva apresentada, a história da América Latina é fruto de uma 

conformação social diferenciada, e, portanto de uma cultura diferente em sua 

essência. Essas diferenças se refletem na música, na dança, na arte: 

Pela diferença aqui assinalada é que se explicam terem se 
desenvolvido entre as populações mistas da América Latina – mistas 
de europeus e de não europeus – formas também mistas de cultura: 
inclusive de cristianismo. Especificamente de arte cristã. Disto 
insistamos de que são exemplo as obras de Aleijadino no Brasil, a 
pintura cusquenha no Peru e várias expressões de arte no México. 
(pag. 32) 

A América Latina é pensada como uma unidade de diversidades, pois a 

presença imperialista conseguiu, na América, impor junto com sua língua, o 

cristianismo, contudo, essa imposição foi transfigurada pelos povos mestiços 

americanos produzindo alterações e reelaborações, que terminam por constituir um 

novo sistema cultural. 

Devido, até certo ponto, a essas interpretações é que o conjunto 
latino-americano de populações e de culturas, marcados por uma 
unidade, nem sempre ostensiva, que coexiste com uma variedade 
quase sempre mais notável que essa unidade, por ser mais pitoresca 
do que ela, apresenta-se tão diferente daqueles outros conjuntos de 
populações e de culturas afins, do Oriente e da África, onde a 
presença imperial européia de modo algum conseguiu dotar suas 
populações e culturas de um mínimo igualmente dinâmico de valores 
sociologicamente cristãos, além de técnicas européias, que, 
desenvolvidas, à sua maneira, por gentes, em partes mestiças, em 
partes européias ou, em parte ameríndias ou africanas, porém 
sensíveis a situações de vida e de convivência grandemente 
distintas, mesmo na Argentina, no Chile ou no Uruguai, das 
européias, resultaram em novos tipos de relações entre grupos 
humanos e em atitudes do Homem para com a Natureza. (pag. 33) 

 Por conseguinte, a America Latina termina por constituir um novo espaço 

cultural e ecológico, onde as definições sociológicas não passam por termos étnicos, 

a formação histórico-cultural da America latina é, por isso mesmo, contrastante com 

a da América anglo-saxônica: 

Não parece provável que a definição sociológica da América Latina 
venha a fazer-se, no futuro, em termos étnicos: termos étnicos que 
até hoje não tem preponderado nela sobre os culturais. Nem que 
esses termos sejam os latinos, da Europa, nem os ameríndios, da 
América. Sua latinidade e sua americanidade tendem a definir-se, 
cada vez mais, em termos ao mesmo tempo culturais e ecológicos, 
nisto estando um dos pontos de contraste de seu desenvolvimento 
com o da América de formação anglo-saxônica. (pags. 33 e 34) 
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Esse contraste com a América anglo-saxônica reside na característica 

múltipla das culturas latino americanas, diferenciando-as das culturas europeísticas, 

que tenderia a se constituir em uma unidade cultural estreita para a amplitude 

cultural do Brasil, “a inteira subordinação de diferenças históricas e geográficas a um 

rígido ideal de uniformidade levaria a uma forma de unidade estreita demais para um 

continente cultural tão complexo como o Brasi” 92l 

Por fim, resta-nos, nesse capítulo, pontuar um pouco a relação de Gilberto 

Freyre com o pensamento marxista brasileiro. Desde cedo Freyre se posicionou 

como um adversário político do marxismo, ainda que na juventude tenha se definido 

como socialista cristão93, sua visão dessa corrente teórica é também ambígua: 

Freyre nunca admitiu as influências do pensamento marxista sobre sua obra, ainda 

que reconhecendo a contribuição teórico-metodológica de alguns de seus adeptos 

ao pensamento brasileiro, caso de Caio Prado Junior, de Fernando Henrique 

Cardoso e de Florestan Fernandes,. Mas foi justamente desse último que partiu a 

crítica mais contundente contra Freyre: a do mito da democracia racial.  

O termo democracia racial seria um constructo que objetivaria esconder e 

negar os conflitos étnicos na formação social brasileira. O termo nunca foi usado por 

Freyre, ainda que a noção de Equilíbrio de Antagonismos, em sentido ampliado, 

possa servir a essa interpretação. Intelectualmente e socialmente Gilberto Freyre foi 

alvo de debates e preconceitos tanto quanto de admiração. Sua obra, de caráter 

etnográfico, inaugurou um novo modo de percepção dos elementos identitários e da 

contribuição da população negra na formação da cultura nacional e de nossa 

identidade. 

Cabe salientar que a crítica ao conceito de democracia racial só começou a 

existir no final dos anos 1950. A partir do momento em que Freyre e a escola 

uspiana entram em confronto. Segundo (FALCÃO, 2001) esse debate tinha como 

pano de fundo a definição da primazia intelectual nas ciências sociais brasileiras. 

Muito mais que um debate acadêmico, o que estava em jogo era um debate político. 

Freyre ao se posicionar politicamente junto aos setores que apoiaram o regime 

                                                           
92 FREYRE, Gilberto. Interpretação do Brasil. Coleção Documentos Brasileiros. nº 56. Rio de Janeiro. 
Liv. José Olympio Editora. 1947. p. 153 
93  Freyre argumentava que seu socialismo era inspirado mais na figura de Tolstoi que na de Marx, e 
algumas vezes se definia como um anarquista construtivo. 
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militar brasileiro atraiu para si a crítica dos intelectuais da USP que, em sua maioria, 

eram teoricamente ligados ao marxismo e que politicamente combatiam o regime 

militar  

Muitos críticos vão julgar Casa-Grande & Senzala pelas conclusões que 

Freyre produz sem o necessário rigor científico, essa maneira de escrever freyreana, 

que tem mais preocupação com o efeito da frase que com a exatidão conceitual, 

será resultado das influencias literárias que o autor recebeu em sua formação. Ao 

mesmo tempo, vale ressaltar que o marxismo, por sua perspectiva de engajamento 

político do intelectual, termina por “impor” aos intelectuais uspianos o combate a 

Freyre e sua obra, na medida em que Freyre apóia o golpe militar de 1964. Ao 

estarem engajados em campos opostos da política nacional, esses intelectuais 

terminam por entrar em conflito e como seu campo de atuação era a análise da 

sociedade brasileira, cabia então discutir quais os conceitos adequados para 

analisar essa mesma sociedade. 

Ainda que Freyre não utilize o termo democracia racial, sua visão de uma 

sociedade mestiça, com um potencial otimista, não interessava aos intelectuais 

“engajados” uspianos.  O que Freyre argumenta é exatamente a especificidade dos 

processos culturais que produziram uma nação mestiça, processos que Freyre 

posteriormente irá identificar como acontecidos também no restante da América 

Latina, aqui entra a intervenção de Lewis Hanke, que ao debater com Freyre uma 

perspectiva que diferenciava os processos históricos latino americanos dos anglo-

saxônicos, modificou a visão freyreana: 

Em trabalho universitário de mocidade, escrito e publicado em língua 
inglesa, procurei salientar alguns dos aspectos que parecem ter 
diferenciado o sistema escravocrático brasileiro e não só é a 
caracterização válida para o sistema que se possa denominar 
brasileiro, em particular, como para o português, em geral - dos 
demais sistemas escravocráticos seus contemporâneos, através de 
uma maior beniguidade da parte dos senhores nas relações com os 
escravos. Sugeri mais que essa benignidade se afirmava na 
comparação do tratamento do escravo tipico das áreas de formação 
portuguesa - típico porque vários foram os escravos, não só no 
Brasil, como em Angola e em Moçambique, vítimas de maus 
senhores - pelo senhor brasileiro ou português típico e a cuja família 
o mesmo escravo sociològicamente pertencia - com o tratamento 
recebido de industriais pelos operários, nas fábricas europeias - 
principalmente inglesas - dos primeiros decénios do século XIX. A 
tese, na sua primeira parte, foi, senão impugnada, posta em dúvida 
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por um generoso intérprete do que se pode considerar a filosofia de 
história que meus trabalhos sugerem: o Professor Lewis Hanke, 
neste particular seguido recentemente pelo também professor James 
Duffy.94 

A especificidade histórica que Freyre, em Casa-Grande e Senzala, 

identificava nos processos de mestiçagem brasileiros, se expande para uma 

compreensão dessa mesma especificidade em outros países da América Latina. 

Nossa opinião é que Freyre opera essa mudança teórica pela influencia dos 

contatos com os intelectuais latino-americanos e latino-americanistas com os quais 

se relacionou. Seus contatos com homens como Hanke, José Vasconcelos95, e 

Fernando Ortiz, conmsolidaram uma visão de mundo latinoamericanista por 

excelência, operando uma mudança de orientação teórica em seus trabalhos, que 

passam a articular um discurso e um pensamento eminentemente voltado às 

especificidades do processo histórico de nossa América. 

Ao expandir a validade da especificidade histórica brasileira para um contexto 

continental, observando características semelhantes em toda a America Latina, 

Freyre ampliou o alcance epistemológico de sua visão sobre o processo histórico 

Latino americano, isso permitiu que sua obra tivesse uma atualidade e uma 

importância para os debates contemporãneos, quando se constata que o modelo de 

desenvolvimento proposto pelos Estados Unidos está se esgotando. Nessa 

perspectiva, seu pensamento ao inserir-se no conjunto do pensamento americano, 

ganha relevo e pode ser fonte de estudos que objetivem compreender os limites e 

possibilidades desse mesmo pensamento. 

A obra de Freyre e de Ortiz ganha vigor em um momento em que se rediscute 

a cultura, as identidades nacionais e o sentido do processo histórico da América 

Latina. 

No entanto, a recepção das obras desses dois intelectuais terá um destino 

diferente: enquanto Freyre será estigmatizado como reacionário, por um setor do 

                                                           
94 FREYRE, Gilberto. Integração das raças autóctones e de culturas diferentes da européia na 
comunidade luso-tropical: aspectos gerais de um processo. Lisboa: Congresso Internacional de 
História dos Descobrimentos, 1961. 
95 É importante assinalar as relações entre Freyre e Vasconcelos, seus contatos foram amplos e 
produtivos, alguns chegam a dizer que Vasconcelos inspirou sua idéia de raça cósmica sob influencia 
de Freyre durante o período em que conviveram. Contudo esse seria um tema muito amplo para 
discutirmos nos limites dessa tese. Importa-nos pontuar que as influencias recíprocas foram fortes e 
marcantes no trabalho de ambos 
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pensamento social brasileiro; Ortiz tornou-se um dos intelectuais mais influentes de 

Cuba e do Caribe, sendo apontado por intelectuais como Benitez Rojo e Stuart Hall 

como um dos precursores do pensamento pós-colonial caribenho, após a revolução 

de 1959, Ortiz ganha lugar de destaque por parte do governo cubano. 

Faz-se necessário um maior aprofundamento dessa questão, qual seja das 

diferentes recepções às obras desses pensadores e das semelhanças e homologias 

conceituais entre ambos. De toda maneira, o que chama a atenção é uma quase 

inexistência de estudos comparativos relativos aos dois pensadores. No capitulo V 

desse trabalho pretendemos abordar de maneira mais pormenorizada esse aspecto. 
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SEGUNDA PARTE 

SEMELHANÇAS, INFLUÊNCIAS MÚTUAS E PENSAMENTO HISTÓRICO 
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CAPITULO 04 

INFLUÊNCIAS MÚTUAS: A CONSTRUÇÃO DE UM PENSAMENTO LATINO 

AMERICANO 

  

Os homens se parecem mais 
com seu tempo que com seus 
pais. Provérbio árabe 

 

Fernando Ortiz e Gilberto Freyre foram, pela ressonância de suas obras, dois 

intelectuais importantíssimos em seus países no século XX. A seu modo, foram 

construtores de tradições intelectuais que se consolidaram em correntes 

interpretativas de suas respectivas histórias nacionais. A história e a historiografia de 

Cuba e do Brasil foram influenciadas por suas contribuições originais na 

interpretação de suas histórias sociais e, sobretudo, suas identidades nacionais. 

Ao longo de suas trajetórias, a influência mútua entre os dois intelectuais foi 

marcante, diferentemente do que se possa pensar, a distância geográfica não 

constituiu um impedimento para a proximidade epistemológica. Tendo trajetórias 

similares, Ortiz e Freyre possuíam as mesmas preocupações intelectuais e essa 

proximidade de objetos fez surgir uma proximidade de abordagens. 

A intelectualidade Latino Americana do início do século XX possuía as 

mesmas preocupações epistemológicas: definir a cultura nacional e seus limites, 

entender a identidade nacional e suas implicações na formulação do conceito de 

nação, romper com os preceitos racistas que fragmentavam essa mesma identidade 

nacional. Por esse motivo, suas leituras sobre a cultura e a identidade nacional 

apresentam semelhanças e homologias. 

Entender a trajetória desses intelectuais, em seu contexto de intercâmbios, 

influências e diálogos, nos permite compreender como os intelectuais do período 

pensavam os conceitos e seu entrelaçamento com o processo histórico. Portanto, 

para entendermos sua construção intelectual precisamos mapear as relações 

intelectuais entre ambos e como essas relações estabeleceram um campo 

intelectual compartilhado. 
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Nesse capítulo iremos mostrar como esses contatos influíram, de maneira 

direta, na construção teórico-metodologica de suas obras e perspectivas 

interpretativas, significando a construção de um paradigma relativo à história social, 

aos processos e sentidos da colonização e ao caráter da identidade nacional.  As 

influências foram em diversos campos por meio de diferentes objetos. 

Uma perspectiva clara desse processo pode ser sentida nas citações e 

referências teóricas feitas de um pelo outro, elas se estendem ao longo da obra de 

ambos e são ampliadas com o passar dos anos. É como se cada um buscasse no 

outro a inspiração para sua construção epistemológica. Suas obras são construídas 

como que em paralelo, tratando de realidades distintas mas construídas em uma 

mesma perspectiva teórica e buscando analisar os mesmos objetos: a cultura e a 

sociedade nacional, pensadas em seus elementos históricos. 

Apesar de serem de gerações diferentes, Fernando Ortiz nasceu em 1881 e 

Gilberto Freyre em 1900, a influência que exeram-se mutuamente foi relevante. 

Foram essas influências que permitiram que ambos construíssem um pensamento 

sobre a identidade nacional que apresenta incríveis semelhanças entre as duas 

obras. 
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4.1 – AS INFLUÊNCIAS DE ORTIZ SOBRE FREYRE 

 

Uma hipótese que levantamos em nosso trabalho foi a de que existiria um 

contato entre Freyre e Ortiz mais amplo que aquele assinalado até o momento pelos 

trabalhos que buscam compreender a relação entre os dois intelectuais. Existem 

inclusive trabalhos que argumentam haver uma oposição teórica entre ambos.96 Ao 

estudarmos os contatos entre ambos o que foi possível perceber foi justamente o 

contrário, a sintonia entre suas obras e preocupações intelectuais é bastante 

significativa, sendo resultado de múltiplas influências mútuas. Como podemos 

perceber ao analisar os diversos arquivos estudados. Tentamos mapear, nos 

arquivos da fundação Gilberto Freyre, indícios dessa relação.  

Nessa perspectiva, temos dois tipos indícios que podem nos levar a entender 

a dimensão dessa influência, primeiro os indícios internos à obra de Gilberto Freyre: 

as citações textuais e as referências bibliográficas. Um segundo tipo de indício 

buscado são os externos a obra, que pudessem ser encontrados nos arquivos da 

fundação Gilberto Freyre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
96 É o caso da tese de doutorado de Daniela Cordovil Corrêa dos Santos, intitulada Etnografia, 
Modernidade e Construção da Nação:Estudo a partir de um culto afro-brasileiro. UNB 2006. Onde a 
autora defende uma oposição entre os dois pensadores. 
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4.1.2 – As referências na bibliografia 

 

Em primeiro lugar, verificamos as referências feitas por Gilberto Freyre à 

Fernando Ortiz ao longo de sua obra. 

Já na primeira edição de Casa - Grande e Senzala, Freyre cita Los Negros 

Esclavos e toma o trabalho de Ortiz como referência para os estudos sobre a cultura 

africana na América. A nota de rodapé da página 363 da primeira edição de Casa-

Grande e Senzala demonstra isso de maneira clara: 

Aliás esta ultima forma de pagar promessa encontra-se também 
entre negros fetichistas com relação a seus oxalás. Ortiz observou 
em Cuba promessas de devotos de Oxalá só se vestirem de branco. 
Nina Rodrigues e Manuel Querino surprehenderam práticas 
semelhantes na Bahia: <<filhas de santos>> cujos trajes variam de 
cor conforme o <<oxalá>>.97 

 É interessante pontuar que na biblioteca pessoal de Freyre, na Fundação 

Gilberto Freyre, os únicos livros de Ortiz encontrados foram cinco volumes de Los 

Instrumentos de La Música Afrocubana, Publicaciones De La Dirección de Cultura, 

Ministerio de Educacion, La Habana 1952.   Não sendo encontrados outros livros de 

Ortiz no acervo. Contudo, é de se notar que nos anos 30, depois da publicação de 

Casa-Grande e Senzala, a biblioteca de Freyre foi destruida e que provavelmente 

muitos volumes se perderam. De fato causa estranheza essa ausência dos livros na 

biblioteca, na medida em que são citados em suas obras. 

 No volume I encontra-se uma dedicatória de Fernando Ortiz com os seguintes 

dizeres: 

“Al ob prof. Gilberto Freyre, con admirativa estima. Fernando Ortiz” 

 Além disso o volume I possui uma marca indicativa de cartão. É algo que nos 

intrigou durante a pesquisa, pois as citações a Fernando Ortiz vão se ampliar ao 

longo dos anos, contudo os livros que Gilberto Freyre cita de Ortiz não estão em sua 

biblioteca. 

                                                           
97 Freyre, Gilberto. Casa-Grande e Senzala, Rio de Janeiro: Maia & Schmidt, 1933. 
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 A presença de Ortiz vai se intensificar na bibliografia freyreana, ao longo das 

sucessivas reedições de Casa-Grande e Senzala, na edição de 1938 além de Los 

Negros Esclavos, Freyre cita também Los Negros Brujos. É certo que em 1938 

Freyre já possuía intimidade com a obra orticiana, principalmente com a Hampa 

Afrocubana, a perspectiva do biologismo orticiano, sendo a que mais interessava a 

Freyre no período. 

Já na edição de 1943 de Casa-Grande e Senzala as citações vão se ampliar 

ainda mais, Freyre cita Ortiz nas páginas 208, 518 e 608 fazendo referência a Los 

Negros Brujos, publicado em Madrid em 1917. Na página 608 em nota de rodapé 

afirma: 

Com relação a Cuba e a vida de senhores e escravos nas suas 
plantações de açúcar e em Havana vejam os trabalhos de Fernando 
Ortiz: Los Cabildos Afrocubanos, Habana 1921. Hampa Afrocubana – 
Los Negros Brujos, Madrid 1917 e especialmente Los Negros 
Esclavos, Madrid. Também o estudo de J. S. Saco, História de la 
Esclavitud de la Raza Africana en el Nuevo Mundo, Habana, 1893 e 
o de Ramiro Guerra: Azucar e Población en las Antillas, Habana, 
1930.  

É interessante percebermos como Freyre conhecia a obra de Ortiz e os 

diálogos dessa com a historiografia cubana. É relevante observarmos que as duas 

outras obras que Freyre faz referência em sua nota, são exatamente as duas obras 

com as quais Ortiz estabelece um diálogo profundo na interpretação da história e da 

formação da identidade nacional cubana, foi justamente no diálogo com essas obras 

de Ramiro Guerra e de José Antonio Saco que Ortiz plasmou sua concepção 

histórica da formação cubana. 

Além desses trabalhos, Freyre cita na bibliografia o Contrapunteo cubano del 

tabaco y el Azucar, La Habana, 1940.  Onde Ortiz, pela primeira vez utiliza o 

conceito de Transculturação. Sobre esse conceito outro fato salta a vista ao 

analisarmos a influência de Ortiz sobre Freyre, Em 1944 Freyre já utilizava o 

conceito de transculturação: 

Tais combinações novas nos permitem exprimir mais a nosso gosto e 
jeito aventuras de personalidade em que se alonguem experiencias 
de novo espaço físico e social e de novos contactos de uma cultura 
com outra: da européia com a amerindia e com a africana; da 
lusitana com outras culturas européias transplantadas à América e 
em igual processo de "transculturação". Aventuras já meio extra-
européias, embora continuemos todos presos a tradições intelectuais 
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e artísticas da Europa mais do que às da América ou da África. Mais 
isso é outra historia.98

 

 Contudo, muitas vezes Freyre não indica que o conceito de transculturação é 

de Ortiz, utiliza o conceito de maneira livre, aplicando-o as suas observações e 

transportando-o para a realidade brasileira. A edição que Freyre cita (a de 1940) foi 

a primeira edição do contrapunteo, é razoável supor que Freyre possuía essa edição 

e que deve ter utilizado muito bem seu texto. No caso do contrapunteo a hipótese de 

que a obra tenha se perdido quando sua casa foi atacada não é pertinente. Fica a 

incógnita sobre o destino desse livro no acervo de Freyre. 

 O que podemos inferir de maneira segura é que a influência do contrapunteo 

sobre Freyre foi ampla, na medida em que sua postura sobre as relações 

interculturais, no Brasil e nas Américas, passou a levar em conta o conceito de 

transculturação. 

Nas edições mais recentes de Casa-Grande e Senzala, como por exemplo a 

de 1980, as referências ao trabalho de Ortiz são ainda maiores, na página 236 

dessa edição Freyre cita: 

Ortiz nos seus estudos sobre a mítica afro-cubana diz que ao culto 
do xangô corresponde entre os negros de Cuba a cor encarnada. "As 
mulheres, como promessa por um favor solicitado e recebido de 
Xangô vestem-se de vermelho; de branco por uma.graça alcançada 
de Obatalá (Virgem das Mercês) 

 Ainda nessa mesma edição, nas páginas 105, 169, 288, 290, 399, 409 e 506 

são feitas referências a Fernando Ortiz. Como se pode perceber, Freyre era um 

leitor e conhecedor do trabalho do cubano. 

Em Sobrados e Mucambos as referências são ainda mais interessantes, 

como essa onde Freyre, ao analisar o maternalismo africano, cita Ortiz: 

No Brasil, poderia alguém falar, como em Cuba o africanólogo 
Fernando Ortiz, na contribuição da cultura africana, através da figura 
da “mãe negra”, para um maternalismo brasileiro. O maternalismo a 
que já nos referimos em páginas anteriores. Mas maternalismo e não 
matriarcado. 99 

                                                           
98 FREYRE, Gilberto. Perfil de Euclydes e outros perfis. Rio de Janeiro: José Olympio, 1944. 
99 FREYRE, Gilberto, Sobrados e Mucambos, Rio de Janeiro: José Olympio, 1936. Pag. CXIII. 
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É interessante como Freyre cita Ortiz para tratar de um tema que sempre foi 

caro a ele: o tema do maternalismo e das relações “adocicadas” entre negros e 

brancos no Brasil colonial. Esse tema da doçura da mãe negra é em certo sentido o 

germe da idéia de harmonização de contrários, que Freyre aplica na formulação do 

chamado equilíbrio de antagonismos. 
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4.1.2 – As referências na documentação 

 

 Dos documentos pesquisados na fundação Gilberto Freyre, com relação aos 

contatos de Freyre com Fernando Ortiz, um dos que possui um conteúdo relevante 

para nossa pesquisa foi a correspondência entre Freyre e o historiador 

Estadunidense Lewis Hanke.100 Nessa correspondência, em uma carta de 30 de 

agosto de 1939, Hanke comunica da publicação de um artigo de Freyre no periódico 

“Quarterly Journal” e envia uma lista de intelectuais para os quais ele tenciona enviar 

cópias do mesmo artigo. Hanke solicita a Freyre que acrescente quem ele achar 

necessário à lista. 

Enclosed is a list of the persons to whom copies of your article were 
sent and ai hope that you Will be good enough to return this list to me 
whit whatever additions you desire, because I am now preparing a list 
of those who are to get the longer Spanish article. My hope is that 
when the article is published as a separate in the series Estudios de 
La Literatura Moderna, it will be possible to distribute about 200 
copies throughout the Americas therefore, I look forward to receiving 
your list. 101    

Na lista anexa, que contém os nomes de diversos intelectuais com o título de: 

persons to receive complementary copy of “Quarterly Journal” vol. 1 n° 3 if they are 

not alredy on the list, na página 1 encontram-se riscados a lápis os nomes de: 

- Prof. P. A. Martin. Stanford University. 

- Prof. Frank Tannembaum. History department. Columbia University. 

Na página 2 encontram-se riscados os nomes de: 

- Robert Redfield, University of Chicago. 

                                                           
100 Lewis Hanke foi um proeminente historiador norte-americano, tendo sido presidente da Associação 
Histórica Americana (AHA), dedicado ao estudo da América Latina colonial, sendo mais conhecido 
por seus escritos sobre a conquista espanhola da América Latina. Hanke apresentou uma narrativa 
revisionista da história colonial que incidiu sobre o papel de Bartolomeu de Las Casas em seus 
trabalhos defende Las Casas como um ativista político, historiador, teórico político e antropólogo. 
Nascido em 1905 em Oregon City, Oregon, Hanke recebeu seu BS e MA em História 
pela Universidade Northwestern . Completou seu doutorado pela Universidade de Harvard em 1936. 
Foi o primeiro diretor da Divisão Hispânica da Biblioteca do Congresso  e dirigiu a Fundação 
Hispânica até 1951. Ele começou sua carreira docente na Universidade do Texas, onde foi diretor do 
Instituto de Estudos Latino Americanos, em seguida, mudou-se para a Universidade de 
Columbia . Hanke mais tarde se juntou ao corpo docente da University of Massachusetts Amherst em 
1969, onde permaneceu até sua aposentadoria em 1975. 
101 HANKE, Lewis, carta a Gilberto Freyre de 30 de agosto de 1939. 
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- Dr. Fernando Ortiz, Calle O’reilly. La Habana, Cuba. 

 Essa sinalização tem uma caráter intrigante, podemos analisar de duas 

maneiras: se eram pessoas a serem excluídas da lista ou se eram pessoas para as 

quais o artigo seria enviado pelo próprio Freyre. No primeiro caso, excluir Percy Alvin 

Martin, Frank Tannembaum e Robert Redfield, intelectuais com os quais Freyre 

mantinha boas relações, nos parece implausível. Sabemos que as relações entre 

Freyre e esses intelectuais marcados na lista sempre foi muito boa, os seminários de 

tropicologia, inclusive, foram uma adaptação dos seminários promovidos por 

Tannembaum na universidade de Columbia, conforme atesta o próprio Freyre: 

Porque seu modo de funcionar não vem sendo, exatamente, o do 
tipo anglo-americano: o da iniciativa, há anos, do Professor Frank 
Tannembaum, mestre insigne da Universidade de Columbia, que, 
infelizmente, faleceu o mês passado em Nova York. O Brasil pode 
ufanar-se de ter reformulado o modelo estrangeiro para adaptá-lo a 
condições regionais e nacionais brasileiras. Já se pode falar, assim, 
num tipo Tannembaum - Recife do Seminário predominantemente, 
mas não exclusivamente universitário; e dedicado ao estudo coletivo 
dos problemas - os tropicais - de vivo interêsse - para o Brasil como 
país quase todo tropical.102  

Percy Alvin Martin103 foi um dos grandes interlocutores de Freyre e Robert 

Redfield104, um dos proeminentes integrantes da Escola de Chicago, uma grande 

influência na construção teórica freyreana, conforme destacou VILA NOVA (1998) 

 A hipótese mais plausível que nos parece é a de que os nomes listados 

representavam as pessoas com as quais Freyre mantinha relações próprias e que 

receberiam o artigo enviado diretamente por ele. Nesse ponto entra uma questão 

relevante, não foram encontradas cartas entre Freyre e Ortiz, nem nos arquivos da 

fundação Gilberto Freyre e nem nos cubanos, contudo, existe um relato de que essa 

                                                           
102 FREYRE, Gilberto. Seminário de Tropicologia. Diario de Pernambuco. Recife, 31 ago. 1969. 
103 Percy Alvin Martin (1879-1942) foi um dos mais destacados estudiosos da América Latina nos 
Estados Unidos, professor da universidade de Stanford convidou Gilberto Freyre a proferir uma série 
de cursos nessa universidade, período no qual Freyre preparou os originais de Casa-Gande e 
Senzala, seu livro mais importante é Who's who in Latin America, publicado em 7 volumes pela 
Stanford University Press, onde analisa o pensamento Latino Americano de maneira bastante 
acurada. 
104 Robert Redfield (4 de Dezembro de 1897 - 16 de Outubro de 1958) foi um antropólogo norte 
americano. Teórico do organicismo positivista, foi um dos primeiros a estudar o fenômeno 
da aculturação. Adaptou temas sociológicos à antropologia. Sua principal obra foi: Sociedade rural e 
cultura (1956). 
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mesma correspondência estaria disponível no Centro de Estudos Latino Americanos 

da Universidade do Texas105, que foi criado justamente por Lewis Hanke.  

 Portanto, nos parece que o contato de Freyre com Ortiz era direto e sem 

intermediações, no entanto, as razões para a não existência do epistolário nos 

arquivos da fundação Gilberto Freyre e nos arquivos cubanos continuam sem 

explicação. 

Outro indicio interessante é o fato de Freyre ter dedicado a Fernando Ortiz 

seu livro Problemas Brasileiros de Antropologia, de 1943. A primeira vista pode 

parecer uma ocorrência banal, afinal a dedicatória foi compartilhada com Juan 

Natalício González106, um intelectual que, assim como Ortiz, tinha uma preocupação 

em definir a identidade cultural de sua nação. Nos parece que ao dedicar o livro a 

essas duas figuras, Freyre tinha a intenção de estabelecer um campo intelectual 

comum como que a dizer que compartilhava das preocupações intelectuais de 

ambos. Problemas Brasileiros de Antropologia pode parecer uma obra menor na 

bibliografia freyreana, contudo é um texto que tem características diferenciadas; foi 

compilado a partir de uma série de notas que Freyre organizou para um curso de 

Antropologia Social na Escola Superior de Guerra: 

Em 1941, estando eu no Rio tive a surpresa de ser convidado pelo 
general Góes Monteiro, então chefe do Estado-Maior do Exército, 
para dirigir um curso de sociologia e de antropologia social do Brasil 
na Escola de Alto Comando. A dispersão de generais com o 
desenvolvimento da guerra não permitiu que se realizasse naquele 
ano, nem em 1942, a iniciativa do general Góes Monteiro. Creio, 
entretanto que o fato reflete honra sobre a inteligência de um militar 
para quem os problemas brasileiros de antropologia e de história 
sociais existem de fato, devendo ser objeto de consideração e de 
estudo dos que se ocupam da defesa do país.107 

                                                           
105 A professora Olga Cabrera relata que em viagem ao Texas em 2009, teria visto tal 
correspondência. É possível que Hanke tenha recolhiodo esse material quando da elaboração de um 
livro seu que buscava justamente mapear o cenário da intelectualidade Latino Americana. Veja-se: 
HANKE, Lewis. Handbook of Latin American studies, University of Florida Press, 1951.  
106 Juan Natalicio González Paredes (Villarrica, 8 de septiembre de 1897 — Ciudad de México, 16 de 
diciembre de 1966) foi Presidente do Paraguay. Um dos intelectuais mais notáveis deste país no 
século XX. Grande poeta, analista político, narrador, historiador, sociólogo e geógrafo. Suas obras 
são definidas como polêmicas, múltiplas, profundas e complexas. Em 1952 publicou seu livro 
“Motivos de la Tierra Escarlata”. Em 1964, edita “Geografía del Paraguay”, que consistia em um 
trabalho de mais de 800 páginas, essa foi sua mais importante e extraordinária obra. 
 
107 FREYRE, Gilberto. Problemas brasileiros de antropologia. Rio de Janeiro: Casa do Estudante 
do Brasil, 1943. 
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Trata-se de um livro que tinha, na perspectiva de Freyre, uma importância 

fundamental, por ser dirigido aos que no futuro teriam a responsabilidade de 

defender o país. Nesse sentido o livro tem o objetivo de formar os futuros quadros 

dirigentes das forças armadas do país, fato que nos leva a acreditar que Freyre 

elaborou o livro com bastante cuidado. O fato de dedicá-lo a Ortiz e a Juan Natalício, 

demonstra que ambos gozavam de seu respeito e estima.  

Por outro lado, é importante salientar que Freyre em Problemas Brasileiros de 

Antropologia está justamente consolidando sua crítica os europeísmo e a 

interpretação apresentada no livro representa o momento de sua virada 

epistemológica em direção a um pensamento Latino americanista e descolonial. O 

livro é uma espécie de manifesto dessa mudança epistemológica. Pois mostra 

alguns problemas histórico-sociais brasileiros relacionados com problemas, por 

exemplo, do Paraguai: 

A experiência dos índios, a dos africanos, a dos nossos vizinhos da 
América espanhola - principalmente os povos caboclos como os 
paraguaios (entre os quais são comuns os "alimentos naturais" e 
sobrevivência de cultura indígena mais de acordo com o meio físico 
que as importações européias) - merecem tambem nosso interesse 
ou, pelo menos, a consideração da nossa ciência investigadora, no 
que se refere ao uso brasileiro dos chamados "alimentos naturais ", 
prejudicando, entre nós, pela larga importação, desde os dias 
coloniais - e por imposição da economia monocultora, latifundiária e 
escravocrata - de alimentos europeus para a gente remediada e não 
simplesmente para a rica. 108 

 Dessa forma, a crítica ao europeísmo é uma critica a desvalorização das 

culturas que vão se formar no continente americano com o processo de 

transculturação e de mestiçagem. Portanto a perspectiva apresentada nesse livro é 

uma perspectiva que coloca o Brasil inserido no conjunto da América Latina, 

compartilhando dos mesmos problemas e buscando as mesmas formas de superá-

los.  

 Assim, podemos perceber que, em Problemas Brasileiros de Antropologia 

Freyre busca contruir um diálogo com a intelectualidade da América Latina. Esse 

diálogo, em alguns momentos, foi mediado pela atuação de alguns homens como 

Lewis Hanke, que exerceu um papel de catalisador dos estudos latinos nos Estados 

Unidos, por sua posição de destaque junto à Associação Histórica Americana, da 

                                                           
108 Idem, ibidem. 
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qual foi o primeiro latinoamericanista a ser presidente. Outros pensadores 

importantes nesse processo, foram sem dúvida os antropólogos e sociólogos ligados 

a Franz Boas, ademais de intelectuais como Vasconcelos, Juan Natalício González, 

Octavio Paz e Fernando Ortiz, o certo é que a partir dos anos 40 as obras de Freyre 

vão ampliar o diálogo, com essa intelectualidade hispanoamericana. Esses diálogos 

vão constituir um campo intelectual que se torna ao mesmo tempo um campo de 

poder, conforme a análise de (BOURDIEU, 2007). Pois são esses mesmos 

intelectuais que vão, dentro de seus limites e condiçoes objetivas, moldar as 

perspectivas de construção da identidade nacional em seus respectivos países, 

intervindo na política e formando escolas interpretativas da história e das 

nacionalidades que serão a base das ciências humanas latinoamericanas. 
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4.2 – AS INFLUÊNCIAS DE FREYRE SOBRE ORTIZ 

 

Da mesma forma que Ortiz influiu sobre Freyre podemos observar as 

influências freyreanas sobre o pensador cubano. Essas influências também podem 

ser sentidas em elementos internos a obra orticiana e em elementos externos a 

obra. Dentre os elementos externos, destaca-se a presença de Freyre, junto de 

outros pensadores brasileiros, nas revistas editadas por Ortiz.  

 Fernando Ortiz sempre demonstrou um interesse muito grande pelo Brasil. 

Esse interesse pode ser medido nas inúmeras resenhas de livros brasileiros que o 

pensador cubano escreveu, nas revistas em que trabalhou, Ortiz sempre se 

encarregava de todo texto que tivesse como tema o Brasil. Podemos afirmar que 

Ortiz era um brasilianista, um estudioso do Brasil e de suas problemáticas.  

 Destaca-se também as fichas de leitura feitas por Ortiz, relativas ás obras de 

Freyre, que constituem parte de um livro inédito de Fernando Ortiz intitulado 

Transculturación e Mulatez, essas fichas são interessantes pois apresentam uma 

síntese das principais obras de Freyre, organizadas como material de consulta por 

Ortiz principalmente no que se refere ao fenômeno da mestiçagem. 

Essa influência será mapeada em alguns aspectos a seguir.  
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4.2.1 – As referências na bibliografia 

  

Nos arquivos da Biblioteca Nacional José Marti estão guardados os livros que 

foram de Fernando Ortiz, sua biblioteca pessoal foi incorporada ao acervo da BNJM. 

Entre os livros de Ortiz foram encontrados os seguintes livros de Gilberto Freyre: 

- Região e Tradição, José Olympio Editora, Rio de Janeiro, 1941. Que possui uma 

dedicatória de Freyre com os seguintes dizeres:  

 A Fernando Ortiz com a admiração e estima de Gilberto Freyre, Rio 1941. 

É interessante notar que ambos utilizam os mesmos termos em suas dedicatórias, 

admirativa estima no caso de Ortiz e admiração e estima no caso de Freyre. 

 - Problemas brasileiros de antropologia, Rio de Janeiro: C.E.B., 1943. 

Esse livro Freyre dedicou a Ortiz e Juan Natalício González, o livro está 

bastante trabalhado por Ortiz, com diversos sublinhados, o que demonstra uma 

leitura atenta da obra. Na página 45 onde se lê: “Daí fenômenos como o de 

transculturação, segundo o bom neologismo do professor Fernando Ortiz e que 

Malinowski considera superior ao termo aculturação”, está sublinhado por Ortiz. 

- Atualidade de Euclydes da Cunha, Rio de janeiro: C.E.B, 1941. Este livro está sem 

marcas de leitura. 

- Sobrados e Mucambos. Rio de Janeiro: José Olimpio, 1951. Sem marcas de 

leitura. 

- Novos estudos afro-brasileiros, Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1937. 

Diversas marcas de leitura no texto sobre o catimbó, de Luís da Camara Cascudo. 

As atividades ligadas ao culto, que incorporam elementos tanto da cultura cristã 

européia quanto da cultura indígena parece terem despertado o interesse de Ortiz, 

que sublinhou principalmente os trechos que falam do sincretismo presente no 

catimbó. 

- Ingleses. Rio de Janeiro: José Olympio, 1942. Sem marcas de leitura. 
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- Brazil an Interpretation, New York: Alfred A. Knopf, 1945. O livro encontra-se 

bastante trabalhado, principalmente nos trechos onde Freyre fala da especificidade 

da formação colonial brasileira e das contribuições dos africanos e indígenas à 

cultura nacional. Pelo que se depreende das marcas de leitura, Ortiz teve sua 

atenção despertada pela interpretação de nossa história colonial inserida no 

contexto da colonização da América Latina. Na verade esse parece ter sido o texto 

freyreano que mais interessou a Ortiz, na medida em que a proposta epistemológica 

de Freyre nesse livro é justamente a de inserir o Brasil no conjunto de países 

latinoamericanos, percebendo em nossa formação histórica elementos 

compartilhados com as outras nações americanas e ao mesmo tempo verificando as 

relações entre o colonialismo europeu e o estabelecimento de uma cultura 

diferenciada no novo mundo. Interpretação do Brasil é uma síntese da perspectiva 

interpretativa freyreana por apresentar uma visão que destaca os aspectos originais 

da cultura latinoamericana, por ser a mesma resultante das contribuições de 

diversos povos. 

- Nordeste, Argentina, Buenos Aires: Espasa Calpe, 1943. Sem marcas de leitura. 

- Sociologia 2º parte. Rio de Janeiro: José Olympio, 1945. Alguns trechos marcados: 

Nas páginas 420, 421, 422 e 423 múltiplas marcações e sublinhados nas notas 

sobre o mulatismo na sociedade brasileira e no futebol. Página 622, sublinhado na 

citação que Freyre faz do Contrapunteo. Página 735, sublinhado forte em uma 

referência que Freyre faz a Ortiz. 

- Sociologia 1º parte, Rio: José Olympio, 1945. Diversas marcas de leitura e 

sublinhados, um trecho interessante onde Freyre se refere a Ortiz como exemplo do 

método que utiliza. Na nota 53, página 264. Lê-se:  

Entre outros, o antropologista e sociólogo cubano Fernando Ortiz, 
ainda que, B. Malinowski o classifique de funcionalista (Contrapunteo 
Cubano Del Tabaco El azucar, cit., introdução, p. XXI), também tem 
sido nossa orientação, em estudos sobre o Brasil patriarcal e agrário, 
classificados, entretanto, frequentemente, como histórico-culturais. 
Quando são resultado não só de combinação de métodos – o 
histórico-social e o funcionalista, principalmente- como de 
aproximações diversas do assunto: a antropologia-social, a 
sociológica, a histórica, a psicológica. O critério unificador das várias 
aproximações e métodos foi o de espaço social, mais que o da área 
ou região geográfica. 
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 Esse trecho é interessante, pois demonstra justamente o projeto intelectual 

compartilhado por ambos. Nesse sentido é que Freyre vai falar em um critério de 

espaço social, compreendendo esse mesmo espaço como cognoscível apenas a 

partir da combinação de métodos de análise.  A idéia de que seus estudos não 

tivessem um mero recorte funcionalista e sim uma idéia de utilização de múltiplos 

paradigmas e de métodos variados, o histórico, o antropológico, o psicológico e o 

sociológico, enfim, a perspectiva é de uma construção epistemológica holística, que 

pudesse abarcar a multiplicidade dos eventos em estudo. Ortiz radicalizou essa 

perspectiva produzindo, por exemplo, um estudo sobre a africania da música cubana 

que, em um conjunto enorme de material musical, estudando desde as estruturas 

dos instrumentos até as linguagens musicais utilizadas, este trabalho foi de ordem 

monumental e publicado em 6 volumes, com cerca de 2500 páginas. 

Outro objeto de estudo que nos permite abordar as influências e 

aproximações entre os dois intelectuais são as revistas, tanto de caráter científico 

quanto de apelo popular, das quais Ortiz foi editor. O intelectual cubano era o que se 

denominaria nos dias atuais um agitador cultural, produzindo e publicando de 

maneira intensa e ao mesmo tempo articulando em sua órbita os mais importantes 

intelectuais cubanos e caribenhos do período. 

 A vida intelectual cubana sempre foi extremamente rica, por sua importância 

geopolítica, a ilha era ponto obrigatório dos espanhóis na conquista e ocupação da 

América, desde muito cedo Cuba constituiu-se em um grande centro intelectual, 

tendo sido a primeira localidade da América a possuir uma universidade. É nesse 

cenário que Fernando Ortiz desenvolverá de maneira intensa uma outra de suas 

facetas.  O pensador cubano possuía uma característica única, era extremamente 

envolvido com a publicação de periódicos. Desde a juventude Ortiz participou do 

corpo editorial de inúmeras revistas tendo dirigido algumas por muitos anos. Ao 

longo de sua vida intelectual Ortiz desenvolveu uma intensa atividade nesses meios 

de comunicação. Era por meio das revistas que ele dialogava com a intelectualidade 

cubana e mundial, as revistas tinham como foco a discussão da cultura cubana, das 

questões intelectuais que movimentavam o cenário mundial no período e também as 

questões políticas e sociais que movimentavam a sociedade cubana. O diálogo das 

revistas com intelectuais estrangeiros sempre foi muito forte e nesse cenário se 
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destacam aqueles empreendidos com a intelectualidade brasileira que, eram 

conduzidos sempre por Ortiz. 

Vejamos como se articulava esse diálogo nas publicações dirigidas por Ortiz  

e a presença de Freyre e de outros intelectuais brasileiros nesse cenário: 
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4.2.2 – Revista Bimestre Cubana 

 

Uma dessas publicações, que possuia uma importância valiosa no contexto 

intelectual cubano, é a Revista Bimestre Cubana, publicada pela Sociedade de 

Amigos Del Pais, desde o início do século XIX passa ser dirigida por Ortiz nos anos 

1920. A revista foi um importante instrumento de divulgação e popularização das 

ciências em Cuba, tendo contribuído para a consolidação da vida intelectual cubana. 

A dimensão e amplitude da revista pode ser melhor entendida se analisarmos 

que em suas páginas escreveram alguns dos intelectuais mais importantes de Cuba. 

Em suas páginas o movimento nacionalista cubano do século XIX esteve presente. 

E durante o início do século XX era na revista Bimestre que a intelectualidade 

nacionalista se expressava. 

A presença de brasileiros na revista é ampla. Desde 1922, quando Ortiz 

publica uma poesia de J. M. de Oliveira, poeta brasileiro que defende o apoio do 

Brasil e da América como um todo à causa da independência cubana, o poema 

propõe que os países americanos deveriam ajudar Cuba na guerra contra a 

Espanha. 

Em 1926 no volume XXI, número 3, aparece uma resenha de Fernando Ortiz 

sobre o livro de Jaques Raimundo: Influência do Tupi no Português. Rio de Janeiro, 

1926.  

No ano de 1927 no volume XXII, número 4, Ortiz resenha dois livros de Silvio 

Julio: Estudios Hispano-americanos, Rio de Janeiro, 1924. E Apostolicamente. Rio 

de Janeiro, 1926. 

Em 1935 no volume XXXV novamente Ortiz resenha um livro de Jaques 

Raimundo: O Elemento Afronegro na Língua Portuguesa, Rio de Janeiro, 1935. Ortiz 

tece muitos elogios ao livro e observa que existem convergências entre os 

afronegrismos em Cuba e no Brasil. Essas convergências são observadas 

principalmente nas influencias da língua Yoruba no português brasileiro e no 

espanhol cubano. 
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Em 1936, no volume XXVIII aparecem 4 resenhas de livros brasileiros feitas 

por Ortiz: de Dante Laytano, Os Africanismos do Dialeto Gaúcho. Porto Alegre, 

1936; de Silvio Julio, Relazoes da Língua Portuguesa com a Literatura Brasileira, Rio 

de Janeiro, 1936; também de Silvio Julio, Terra e Povo do Ceará, Rio de Janeiro, 

1936. E ainda de Silvio Julio, Penhasios, Rio de Janeiro, 1936. 

Em 1938 Ortiz resenha o livro de Jaques Raimundo : O Negro Brasileiro e 

Outros escritos, Rio de Janeiro, 1937. 

Em 1939 aparece entre os livros recebidos o de Arthur Ramos: The Negro in 

Brasil, Whashington, 1939. 

Em 1940 na sessão livros recebidos da revista está o de Luis da Camara 

Cascudo: Vaqueiros e Cantadores, Biblioteca de Investigação e Cultura. Porto 

Alegre, 1940; Além de dois livros de Basilio de Magalhães: O Café na História, no 

Folklore e nas Belas Artes. São Paulo, 1938; e O Folklore no Brasil. (boletim do 

instituto histórico), Rio de Janeiro, 1939. Além de dois livros de Afrânio Peixoto: 

Sexologia Forense, São Paulo, 1940; e Pequeña História das Américas, São Paulo, 

1940. 

Em 1941 aparecem os livros de Cláudio de Souza: Terra do Fogo, Rio de 

Janeiro, 1940; Os Infelizes, Cia Editora Nacional, São Paulo, 1940. 

Além do livro de Gilberto Freyre Região e Tradição. Editorial José Olympio, 

Rio de Janeiro, Brasil, 1941. 

No ano de 1942, entre os livros recebidos estão o de Avelino Pessoa 

Cavalcanti Páginas de Americanismo, Rio de Janeiro,1942.; O livro de Jaques 

Raimundo A Língua Portuguesa no Brasil, comisión brasilera Del centenário Del 

Brasil, Rio de Janeiro, 1941. Esse livro será resenhado por Ortiz que o considera um 

importante estudo sobre a língua e os costumes do Brasil. Ainda nesse ano temos 

nos livros recebidos o livro de Gastão Ferreira de Almeida O Direito na Crise 

Universal, São Paulo, 1942; e o de Basilio de Magalhães O Folklore no Brasil, Rio de 

Janeiro, 1939. 

No ano de 1943 temos entre os livros recebidos os de Carlos Xavier Estatutos 

Penais, Rio de Janeiro, 1941; O Crime, O Criminoso e a Pena, volumes I e II, Rio de 
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Janeiro, 1938. Tratado de Direito Penal Brasileiro, Rio de Janeiro, 1940; E os livros 

de Adamastor Lima Direito Comercial do Brasil, Rio de Janeiro, 1940; e Estrangeiro 

Comerciante, Rio de Janeiro, 1941. 

Com a ampliação da II Guerra Mundial os números da revista no ano de 1944 

passam a ter pouca presença de estrangeiros, as dificuldades de comunicação e os 

transtornos da guerra levaram a uma situação de isolamento que, a partir de 1945, 

será rompida, propiciando o retorno da colaboração internacional na revista. 

Em 1945 entre os livros recebidos figura o de Silvio Julio Escritores Antilhanos. 

Livraria H. Antunes, rua Buenos Aires, 133. Rio de Janeiro, 1944; o de Paulo 

Henrique Metrópoles e Rincões, Ensayos Letras Editora Continental ltda, caixa 

postal 1103, São Paulo, 1944. 

Em 1946 nos livros recebidos está o de Almir Andrade Duas Irmãs, Ed. José 

Olympio, Rio de Janeiro, 1944. 

Em 1947 a revista acusa o recebimento dos dois volumes do livro de Gilberto 

Freyre Sociologia- introdução do estudo dos seus princípios. Livraria José Olympio 

Editora, Rio de Janeiro, 1945. 

Dessa forma, pode-se perceber que a presença de brasileiros na revista foi 

ampla e variada, tendo como tema prioritário a questão da presença africana no 

Brasil e as relações sociais entre negros e brancos, na construção da história social 

brasileira. As páginas da revista foram utilizadas como veículo para um diálogo entre 

a intelectualidade cubana e a brasileira, divulgando as obras produzidas no Brasil e 

apresentando-as ao público cubano. 
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4.2.3 – Revista Archivos Del Folklore Cubano 

 

 A revista Archivos del Folklore Cubano, surge com a perspectiva de ser um 

veículo de divulgação e de absorção da cultura nacional, em suas diretrizes a revista 

apresenta uma visão de integração racial. Em seu primeiro número, publicado em 

Havana em 1924, na página 6, isso ficava patente em seu manifesto de lançamento, 

redigido por Fernando Ortiz:  

Cuba, como todas las formaciones humanas aluviales, tiene una 
riquísima estratificación psicológica. No solo la del alma blanca, o 
caucásica, con la pluralidad de sus sedimentos; sino la del espíritu 
indio o cobrizo de los aborígenes, la del genio negro o etiópico de los 
antiguos esclavos, y hasta la del carácter asiático o amarillo” 

 Como se percebe, a revista surge com um sentimento de integração étnica. 

Nesse momento Ortiz possuía um leitura sobre as questões raciais em Cuba 

bastante particular, que via cada cultura originária contribuindo com um aspecto na 

formação da identidade nacional cubana. O elemento branco europeu como 

aportador dos elementos psíquicos do povo cubano, enquanto os indígenas teriam 

legado algumas tradições e os negros teriam contribuído com suas religiões, suas 

danças, lendas e bailes, como se percebe no trecho que prossegue do manifesto da 

revista, p. 06: 

Todas esas razas han irisado El alma cubana com policromos y harto 
complejos matices. La corriente blanca de población nos trajo los 
más significados elementos psíquicos de las civilizaciones europeas, 
y aun de la hebráica y de la arábica. A travéz principalmente de los 
espanholes del. Los básicos estratos indios nos han dejado muy 
duraderas formaciones tradicionales, que aun hacen revivir entre 
nosotros el rescoldo de las civilizaciones Ciboney, Arauaca e Caribe 
de los días precolombinos. Los torrentes de la trata esclavista 
depositaran el legamo de casi todaslas razas negras africanas, 
desde las septentrionales Hausas y Mandingas hasta los Bantúes del 
sur del Congo y de Angola, desde los occidentales Calabaríes y 
Lucumíes hasta los Macuás de Mozambique; y sus religiones, 
leyendas, bailes y lenguajes todavía son hálitos de la vida diária de 
nuestro pueblo. 

 É com uma perspectiva multiétnica que surge a revista, com uma visão 

integradora das raças e povos que constituíram o povo cubano. Sua importância 

principal reside na possibilidade de apresentação dos emelementos multiculturais 

que compõe a cultura cubana, sendo pioneira em apresentar ao publico do país 
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aspectos da cultura nacional até então relegados à marginalidade. A revista durou 

apenas 4 anos, tendo sido editada de 1924 até 1928 e nela a presença de 

brasileiros é muito escassa.  

Pesquisando todos os números editados a única referência que encontramos 

a algum autor brasileiro foi a resenha do livro de P. A. Pinto: Notas Para uma Flora 

Camiliana. Aparas de Filosofia e de Botânica, Rio de Janeiro, 1928. Esse aspecto é 

compreensível pelo fato da temática da revista ser voltada ao estudo específico do 

folklore cubano.  

Contudo, é importante ressalvar que a perspectiva diretora da revista é a da 

análise da cultura cubana e dos povos que a compuseram em seus trânsitos 

culturais na formação da identidade nacional.  Nesse aspecto a revista representa 

uma aplicação prática da concepção transculturadora e descolonizadora de 

Fernando Ortiz. 

A revista publicou inúmeros contos da tradição africana em Cuba, ao mesmo 

tempo em que busca recuperar outras manifestações artísticas, como as danças, a 

tradição oral, os elementos da culinária e todas as múltiplas presenças das matrizes 

culturais do país. Ademais de resgatar também os elementos de sobrevivência da 

cultura indígena e os aportes dos europeus na transculturação da vida social 

cubana. 
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4.2.4– Revista Estudios Afrocubanos 

 

A revista Estudios Afrocubanos apresenta, em seu manifesto inaugural, uma 

visão inovadora ao definir as duas raças que compõe o povo cubano: brancos e 

negros. Segundo Ortiz, com os espanhóis chegaram a Cuba as mais variadas 

manifestações da cultura européia, os espanhóis seriam, em essência, 

cosmopolitas. De outro lado, nesse manifesto datado de 1937, a importância do 

elemento negro na produção açucareira é definida pelo pensador cubano como o 

motor humano dessa complexa maquinaria social, que foi implementada pelos 

espanhóis em Cuba. Conforme pode-se depreender do trecho que segue, retirado 

do número 1, volumen I, de 1937, p. 5: “En verdad, no es posible describir la história 

de la producción azucarera entre nosotros – la principal fuente de riqueza de Cuba – 

sin tropezar en seguida con los negros”, portanto para compreender a história da 

produção açucareira, e por extensão a história da sociedade cubana, era necessário 

antes de tudo conhecer os múltiplos aspectos da cultura dos negros cubanos. 

Analisando seu manifesto de lançamento pode-se perceber sua linha editorial, 

a perspectiva diretora da revista é justamente a de estudar as culturas negras e 

brancas que originaram a cultura cubana, as relações entre as duas raças (é 

importante ressaltar que em 1937 Ortiz ainda utiliza o conceito de raça como eixo 

central de suas análises), as diferenciações e os entrelaçamentos ocorridos entre as 

duas etnias, os embates e articulações que envolveram as relações sociais em Cuba 

e o resultado dessas relações, (IDEM, IBIDEM, p. 5 e 6): 

La sociedad de estudios afrocubanos, que ahora nace, aspira a ser 
un instrumento para ese examen y para esa unión. Es simplemente 
un concierto de personas interesadas en el más amplio conocimiento 
de Cuba, las cuales tendrán a su cargo, como miembros de la dicha 
sociedad, y en lo que alcance la modestia de sus medios, el estudio, 
con criterio objetivo, de las relaciones que han existido y existen 
entre la raza blanca y la raza negra, sus pontos de unión y de 
divergencias, y, en general todas las causas, geográficas, 
antropológicas y sociales que entrelazadas con nuestra etnia 
coletiva, producen el complejo panorama de nuestra patria. 

 A presença de autores brasileiros na revista é sempre feita por intermédio de 

Ortiz, que fazia questão de resenhar todo livro recebido do Brasil pessoalmente, na 
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revista existia uma sessão dedicada a assinalar os livros recebidos de autores 

estrangeiros. 

Dentre os livros recebidos no primeiro número está o de Arthur Ramos: Freud, 

Adler, Yung... ensaios de psychanalise orthodoxa e herética, Rio, 1936. Fernando 

Ortiz faz uma resenha elogiosa do livro, que busca analisar os cultos africanos e os 

orixás em uma perspectiva psicanalítica. 

 No mesmo número da revista, Fernando Ortiz resenha o livro de Dante 

Laytano109: Os africanismos do Dialecto Gaúcho, Porto Alegre, 1936; Ainda no 

mesmo número, na seção intitulada Otras Publicaciones, Ortiz faz referência aos 

seguintes livros de Brasileiros: Os africanos no Brasil, por Nina Rodrigues, segunda 

edición: revisión y prefácio de Homero Pires, São Paulo, 1935; Os mitos africanos no 

Brasil, por Souza Carneiro, São Paulo, 1937. 

No segundo volume do número 1, Fernando Ortiz volta a resenhar um livro de 

Arthur Ramos, Culturas Negras no novo mundo. Rio de Janeiro, 1937. A resenha de 

Ortiz é elogiosa e coloca o livro de Ramos como um trabalho fundamental na análise 

das culturas de origem africana na América. Dando relevo ao trabalho antropológico 

de Arthur Ramos, como um referencial ao estudo dos processos de trânsito das 

culturas originais africanas à constituição de uma cultura afroamericana. 

A revista, por sua temática voltada aos estudos afrocubanos, privilegiava 

autores que trabalhassem com as culturas africanas em múltiplos aspectos, sua 

psicologia, caso de Arthur Ramos, as questões lingüísticas, caso de Dante Laytano 

privilegiando as contribuições africanas em relaça ao folclore e as manifestações 

artísticas. 

A cultura popular também era temática de interesse. Nos números 1,2,3 e 4 

volume III, Ortiz faz referência ao livro de Luis da Camara Cascudo Vaqueiros e 
                                                           
109 Dante de Laytano (Porto Alegre, 23 de março de 1908 — Porto Alegre, 18 de fevereiro de 2000) foi 
um juiz, professor e escritor brasileiro.Bacharel pela Faculdade de Direito da Universidade do Rio 
Grande do Sul. Foi juiz em Sobradinho e Torres e promotor público em Cachoeira do Sul.Foi 
professor nas Faculdade de Filosofia e Comunicação Social da PUCRS e da Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi diretor do Museu Júlio de 
Castilhos, onde, em 1954, redefiniu seus objetivos, passando a museu histórico, priorizando o folclore 
e o estudo das tradições. Assim desvincula-se do Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul, e 
desmembra suas coleções de história natural e arte moderna, dando origem ao Museu de Ciências 
Naturais e ao Museu de Arte do Rio Grande do Sul, criados no mesmo ano.  
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Cantadores, Porto Alegre,1939, e também faz uma resenha sobre o livro de Basílio 

de Magalhães- O Folklore no Brasil, Rio de Janeiro, 1939. 

De todos os volumes da revista o único que não contém referencias a 

brasileiros é o volume IV, contudo, vale assinalar que em virtude da II Guerra 

Mundial as comunicações se tornavam mais difíceis, tanto que a revista deixa de ser 

editada de 1943 até 1946. 
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4.2.5 – Revista Ultra 

 

Outro periódico de importância fundamental na trajetória de Fernando Ortiz foi 

a revista Ultra, fundada em julho de 1936, a revista tinha como objetivo central a 

publicação de artigos de autores estrangeiros. Nessa revista serão abundantes as 

referências  ao Brasil e aos autores brasileiros, desde o primeiro número onde Ortiz 

analisa a presença negra no Brasil e cita como um trabalho importante sobre o tema 

o de Arthur Ramos. 

No número 28, de outubro de 1938, aparecem entre os livros recebidos pela 

editoria da revista, Casa Grande e Senzala, terceira edição, rio de Janeiro, 1938; 

Além do livro de Manuel Querino110: Costumes africanas no Brasil, Rio de Janeiro, 

1938. 

No número 37, de 1940, aparece uma resenha do livro de Arthur Ramos: The 

Negro in Brasil, Washington, 1939. (tradução de Richard Pattee). É importante 

assinalar que Richard Patte 

No número 51 Ortiz resenha o livro de Afrânio Peixoto: Sexologia Forense, 

San Pablo, Brasil, terceira edición, 1940. 

Em 1942, no número 67, novamente menciona-se um livro de Afrânio Peixoto: 

Paranoia, Cia editora nacional, 1941 

Em dezembro de 1943 aparece no número 88, um artigo de Gilberto Freyre 

na revista, o artigo intitula-se Leciones que nos da El Brasil. Nesse texto, Freyre fala 

justamente das relações racias diferenciadas no Brasil, mostrando suas 

especificidades e comparando-as às relações raciais dos Estados Unidos. O texto 

argumenta que, por essa especificidade, no Brasil estão se construindo novas 

relações entre as diferentes culturas, conduzindo a uma nova formação social. É 

interessante notar que Freyre foi o único brasileiro que publicou em Ultra, enquanto 

a revista durou. 

                                                           
110 Manuel Raimundo Querino (Santo Amaro da Purificação, 28 de julho de 1851 — Salvador, 14 de 
fevereiro de 1923) foi um intelectual afro-descendente, aluno fundador do Liceu de Artes e Ofícios da 
Bahia e da Escola de Belas Artes, pintor, escritor, lider abolicionista e pioneiro nos registros 
antropológicos da cultura africana na Bahia. 
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No número 114 da revista, publicado em 1946, aparecem entre os livros 

recebidos os dois volumes de Sociologia, José Olympio, Rio de Janeiro, 1943. 

Mas o texto mais interessante, de todos encontrados em Ultra, é um texto de 

Fernando Ortiz, no número 29 da revista, publicado em novembro de 1938, na 

página 474, aparece uma resenha de Casa Grande e Senzala. A edição analisada 

por Ortiz é a de 1938.  

A resenha de Ortiz é verdadeiramente elogiosa e demonstra a admiração que 

o autor cubano nutria pelo brasileiro: 

Esta formidable interpretación de La história social Del Brasil forma 
un libro de extraordinário valor científico e humano. En su estudio de 
la “Casa Grande” brasilera correspondiente con la “finca” nuestra de 
los tiempos de la esclavitud, el autor hace con maestria singular e 
indiscutible autoridad la interpretación de la formación de la familia 
brasilera sobre el régimen de la economía patriarcal. Con frecuencia 
sorprende el paralelismo con las condiciones sociales y económicas 
de Cuba antes de 1886. 

Nuestro país está pidiendo que un sociólogo de la talla, la cultura y la 
inteligencia del notable erudito brasilero, haga un trabajo análogo, 
rigurosamente científico y desprovido de romanticismos, sobre la 
familia cubana y la economía patriarcal, algunas de cuyas 
características todavía subsisten entre nosotros. 

La obra de Gilberto Freyre tiene bibliografía completísima. Su 
prefacio, de sólida erudición, presenta de manera impecable la tesis 
y el plan del libro que, además de representar un prestigio para la 
bibliografía de las ciencias sociales en Brasil, sin duda que ha de 
ejercer una profunda influencia en la evolución del pueblo brasilero. 

 Como se pode perceber, Ortiz recebe Casa Grande e Senzala com 

verdadeira admiração, destaca o paralelismo entre as histórias coloniais do Brasil e 

de Cuba e mais do que isso: o pensador cubano fala da necessidade de que algum 

autor cubano realizasse uma obra semelhante, coisa que o próprio Ortiz fará dois 

anos depois ao publicar o Contrapunteo Cubano Del Tabaco y El Azúcar em 1940.   
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4.2.6 – As fichas de leitura de Fernando Ortiz 

 

Mas a documentação que nos mostra, de maneira mais clara, essa influência 

de Freyre sobre Ortiz, foram as fichas de leitura de Casa-Grande e Senzala e 

Sobrados e Mucambos, encontradas no acervo do Instituto de Literatura e 

Lingüística de Cuba. 

Essas fichas estão entre os materiais de um livro inédito de Fernando Ortiz, 

intitulado Transculturación y Mulatez, que tem como tema a mestiçagem.111 Esse 

material é composto por uma série de fichas de leitura que Ortiz realizou focadas na 

questão das relações interetnicas na América Latina e em Cuba. No conjunto dessas 

fichas se destacam as obras de Freyre que vão constituir a maior parte do material. 

Na caixa existem 3 fichas não numeradas que são as seguintes: 

- Uma ficha sobre a sexualidade da mulher mulata, nessa ficha Ortiz destaca 

a seguinte frase: uma permanente excitação sexual, que lhe faria parecer, aos 

católicos europeus, uma grande e perigosa amoral. 

Citação que ele retira de Sobrados e Mucambos, CIA Ed. Nacionais, São 

Paulo, 1936, pag. 336. 

Ortiz destaca nesse trecho como a sexualidade da mulher mulata era vista no 

Brasil colonial e, a partir dessas observações, principia sua análise da mulatez. Para 

Ortiz a mulatez seria a expressão biológica da transculturação, pelo fato de que nos 

contatos sexuais interétnicos simultaneamente estabelecem-se contatos 

interculturais, ou seja a sexualidade sendo pensada como uma dimensão da cultura, 

aspectos que autores como VAINFAS (1999) destacaram na obra do próprio Gilberto 

Freyre. 

Outra ficha refere-se ao livro de Lucianno Galleta. Estudos de Folclore, Brasil, 

1934, pag. 11. Onde Ortiz assinala aspectos do africanismo no folclore brasileiro. 

                                                           
111 Esse material encontra-se nos arquivos do Instituto de Literatura e Lingüística de Havana sob os 
seguintes números de arquivo: FFO serie: Mulatez – 79, caja 2 cajuela – 2, SS: Magnitude Social de 
Mulatez, 701, D/77.04.02. 
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A terceira ficha refere-se ao livro de Oliveira Vianna. Evolução do Povo 

Brasileiro, em que Freyre sublinha trechos que falam da preferência pela mulata em 

termos sexuais, o trecho é muito conhecido, pois Oliveira Vianna utiliza uma citação 

de Antonil que se tornou clássica, Ortiz copiou a citação da página 190 que diz: 

Por outro lado, quando eles tem que escolher entre a negra e a 
mulata, escolhem esta última porque está mais próxima do seu tipo. 
O que fez o austero Antonil dizer que o Brasil é o inferno dos negros, 
o purgatório dos brancos e o paraíso dos mulatos e mulatas. 
(Sublinhado por Ortiz) 

 Parece-nos Interessante notar como a frase de Antonil instiga a leitura de 

Ortiz, ao destacar o papel da mulher mulata na preferência sexual dos colonizadores 

portugueses.  

As fichas numeradas começam a partir da número 56 d, e apresentam a 

sequencia que Ortiz organizou para utilizar em seu projeto de livro: 

- Ficha 56 D  

Refere-se à Casa Grande y Senzala. Rio de Janeiro: José Olympio,1936. 

Pag. 197. 

Anotada com a letra de Ortiz. Sobre a ficha está escrito: negros. O trecho 

fichado fala da sexualidade entre negros e brancos, mostrando como no Brasil 

colonial os portugueses não evitaram o contato sexual com os elementos africanos, 

mais do que isso, esse contato era aceito como uma necessidade das condições em 

que se deu a colonização brasileira, pela escassez de mulheres brancas, ao longo 

do processo colonial, os portugueses teriam recorrido aos “favores” das negras e 

mulatas. 

- Ficha 57 D 

Refere-se à página 187 de Casa Grande y Senzala. Tratando ainda da 

questão da sexualidade entre negros e brancos. Novamente o tema dos contatos 

sexuais interétnicos desperta a atenção de Ortiz, a riqueza de detalhes das 

descrições freyreanas instigam a leitura e inserem o leitor na alcova dos senhores 

coloniais, habitada por negras e mulatas em profusão, fato que inclusive explica as 

acusações de que Casa-Grande e Senzala seria uma obra pornográfica. Esse 

erotismo abunda e se impõe sobre as características científicas da obra, contudo é 
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importante salientar que Ortiz, enquanto leitor atento, não se deixa seduzir por esse 

aspecto e busca os elementos que permitam compreender a mulates por seus 

aspectos transculturais. 

- Ficha 58 D 

Nessa ficha Ortiz sublinhou “contato dissolvente” e “degradação moral”. O 

trecho fichado refere-se aos choques entre as culturas de negros e brancos 

sublinhando o aspecto transformador das culturas originais no processo de contato 

intercultural. 

- Fichas 60 E 61 D 

Referem-se a pagina 179 de Casa Grande e Senzala. Ortiz anotou a mão na 

ficha datilografada: sexualidad. A sexualidade no Brasil colonial, seus aspectos 

miscigenadores, ganham relevo neste trecho e servem como referencial à 

construção de uma idéia de sexualidade transétnica que apresenta seu máximo 

desenvolvimento no ambiente do engenho nordestino. 

- Ficha 62 D  

Fala da fixação sexual dos brancos pelas negras. A palavra BUDUM está 

sublinhada. No trecho Freyre fala da questão do odor da negra que era motivo de 

fetiche sexual. 

- Fichas 63 e 64 

Página 187 de Casa Grande e Senzala. O trecho fala da Poligamia, e também 

da mobilidade social que os contatos sexuais entre brancos e negros propiciou na 

colonia. 

- Fichas 65 e 67 

Página 234 de Casa Grande e Senzala. Fala sobre a sifilização dos negros no 

Brasil. Do processo de inoculação de doenças por parte dos portugueses. Ainda 

nessa parte onde Freyre fala da estrutura de produção da colônia Ortiz sublinhou a 

expressão monocultura escravocrata. 

- Fichas 68 e 69 



169 

 

Ortiz sublinhou a expressões: Todo brasileiro é um Don Juan; um pouco, 

talvez do clima; e, impossível negar-se a ação do clima. 

- Ficha 70 –  

Página 231 Casa Grande e Senzala. Nessa parte Freyre fala do hábito de 

defloramento de meninas negras pelos portugueses por acreditarem que com isso 

poderiam obter a cura de blenorragia. 

- Ficha 71 –  

Página 213 de Casa Grande e Senzala. Freyre nesse ponto argumenta sobre 

as diferenças entre os negros do Brasil e do sul dos E.U.A. 

- Ficha 103 D –  

Essa ficha refere-se ao livro de João do Rio: As Religiões no Rio. 1906. Ortiz 

cita da Pag. 46: 

Há entre as negras uma propensão sinistra para o tribadismo. Em 

pouco, naquela casinhola suje e mal cheirosa, eu via como uma 

caricatura horrenda as scenas de deboche dos romances históricos 

em moda 

- 112 D –  

Página 174 de Casa Grande e Senzala. 

Trata de Portugal e sua degradação econômica, da relação entre o comércio 

colonial e a relativa opulência vivida pela nação portuguesa nos séculos XVI e XVII 

fruto da exploração das riquezas do Brasil e do momento econômico mundial, que 

permitia aos portugueses a obtenção de lucro fácil no comércio dos produtos 

tropicais. Com o fim do predomínio do comércio das especiarias Portugal passa a ter 

uma condição econômica dependente da Inglaterra e por fim fica em uma condição 

econômica precária. 

- 113 D –  
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Página 130 de Casa Grande e Senzala. Fala da inépcia do português. Tema 

tratado anteriormente por Manuel Bonfim, que enfatizou a característica exploratória 

e predatória do colonialismo português. 

- 117 D –  

Página 236 de Casa Grande e Senzala. Nessa ficha Ortiz sublinhou o termo 

luxúria. 

- 166 –  

Refere-se à página 230 de Casa Grande e Senzala. Onde Ortiz sublinha 

“negrinha virgem” 

- 244 – 

Refere-se ao artigo de Manuel Querino. A Raça Africana e seus costumes na 

Bahia, revista da Academia Brasileira de Letras. Ano XVIII, nº 69. Setembro, 1927. 

Pág. 168. 

- 300 –  

Essa ficha trata do livro de Franz Boas. General Antropologie. New York, 

1938. Pág. 100.  

E também do artigo de Márcio Wagner Vieira da Cunha, Descrição da Festa 

de Bom Jesus de Pirapora. Revista do arquivo municipal, 1937. Vol. XVI, pág. 23. 

São Paulo. 

- 471 e 472-  

Refere-se ao livro de Oliveira Vianna. Populações Meridionaes do Brasil. 4º 

edição, 1938. CIA Ed. Nacional. Rua do Gumões, 118-140. São Paulo. Pág. 190. 

- 539 –  

           Essa ficha refere-se ao livro de Donald Pierson. Negroes in Brazil. Chicago, 

1942, pág. 227. Pierson, como vimos anteriormente foi um dos intelectuais 

estadunidenses que estabeleceram contatos intensos com Gilberto Freyre nos anos 
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1940, destacando-se por uma obra sociológica voltada às relações sociais 

interétnicas, no Brasil e nas Américas. 

Outra caixa de material, encontrada nos arquivos do Instituto de literatura e 

Linguística de La Habana, apresenta as referências FFO – Série racismo casa 4 

S. Serie 02 – Discriminacion Racial. 

As fichas encontradas foram as seguintes: 

- 34 –  

Refere-se ao livro de Gilberto Freyre. Sociologia. Segunda parte. Rio de 

Janeiro, 1945. Pág. 243.  

- 48 – 

Trata da página 628 de Casa Grande e Senzala, descrevendo as formas de 

discriminação racial encontradas no Brasil. 

-49 – 

Trata da mesma página, enfocando o caráter plástico do português que lhe 

permitiu adaptar-se a vida nos trópicos ao incorporar elementos da cultura africana e 

indígena, rompendo com os racismos predominantes na cultura européia. 

17 –  

Trata do texto de Roger Bastide. Estudos Afro-brasileiros. Separata da 

Revista do arquivo. Nº XCVIII. SP. 1944. Pág. 93. E do artigo de Cassiano Ricardo. 

O negro no bandeirantismo paulista, revista do arquivo municipal, ano IV vol. XLVII, 

São Paulo, maio de 1938, pag. 30. 

As fichas seguintes começam a partir da numeração 981 e vão até o número 

1121 e referem-se ao texto de Casa Grande e Senzala e de Sobrados e Mucambos. 

Portanto o que podemos perceber é que a fonte principal que Ortiz utiliza em 

seu projeto de livro inédito são as duas obras de Freyre, constata-se que essa 

referência era importante para Ortiz pelo volume de fichas de leitura de ambas as 

obras e podemos acreditar que Ortiz valorizava essa contribuição de Freyre ao 

estudo da mulatez, permitindo-nos afirmar, sem equívoco, que Ortiz era, no mínimo, 
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um leitor atento de Freyre. Essa leitura por sua vez se traduziu em influência, na 

medida em que o livro planejado por Ortiz teria como foco os aspectos da 

sexualidade mestiça, tema trabalhado de maneira pioneira por Gilberto Freyre em 

Casa-Grande e Senzala. Por todos esses fatores elencados e pela análise atenta de 

suas obras, podemos afirmar que esses dois pensadores construíram um campo 

intelectual compartilhado. Levando-nos a perceber que compartilhavam uma mesma 

perspectiva interpretativa sobre as relações raciais no Brasil e na América Latina, a 

idéia de que são sociedades mestiças, diferenciadas e transculturais. 
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4.3- A construção de um pensamento latinoamericano 

 

As semelhanças epistemológicas entre Freyre e Ortiz constituíram um campo 

de construção intelectual. Ambos produziram visões sobre a cultura nacional em 

seus países que colocaram em discussão o debate sobre a colonização e por 

conseguinte lhes permitiu construir um pensamento que se opunha ao colonialismo. 

Seu pensamento é um pensamento por essência descolonial. Por esses 

presupostos, sua construção teórica representou um passo no avanço das análises 

históricas da sociedade brasileira e cubana, dando relevo à história social e 

entendendo as formações identitárias de ambos os países como parte da América 

Latina. 

Em Freyre, esse projeto foi explicitado nos seguintes termos: 

Nos pequenos estudos que se seguem como aliás em todos aqueles 
a que me venho aventurado, o critério principalmente seguido é o 
regional, o ecológico, o histórico, de tentativa de fixação e às vezes 
de interpretação e até de avaliação extracientífica de característicos 
brasileiros de cultura e de "raça", através da consideração de 
problemas de relações interhumanas e interregionais entre nós. 
Sendo dos que acreditam a antropologia capaz de concorrer para 
melhor administração do Brasil e para sua articulação mais 
inteligente - articulação social e de cultura - com os demais povos 
americanos - todos eles com problemas semelhantes aos nossos: 
principalmente os relacionados com o indígena e a sua cultura - não 
hesito em ir até à sugestão ou esboço de uma filosofia 
intereamericana de política de cultura que teria nas ciências sociais - 
especialmente na antropologia - auxiliar poderoso, sem sacrifício, é 
claro, da dignidade científica das mesmas ciências.112 

 Dessa forma, Freyre articula um discurso filosófico interamericano, ou seja: 

em sua opinião, a especificidade da historia latinoamericana criou as condições de 

construção de um pensamento latinoamericano, que se articula a partir da 

antropologia, pelas possibilidades que o discurso antropológico propicia enquanto 

instrumento de análise das culturas. 

 Essa mesma perspectiva encontra-se em Fernando Ortiz. Seu trabalho 

sempre teve o mesmo sentido analítico: Ortiz define a identidade cubana a partir de 

                                                           
112

 FREYRE, Gilberto. Problemas brasileiros de antropologia. Rio de Janeiro: Casa do Estudante 
do Brasil, 1943. 
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suas especificidades e, ao mesmo tempo, insere essa identidade no contexto do 

Caribe e da América latina. 

O principal conceito utilizado por Fernando Ortiz para definir a identidade 

nacional cubana será o de Cubanidade, que torna, em sua visão, essa matriz 

identitária única em todo o mundo. Esse argumento, o da singularidade, também foi 

utilizado por Freyre ao explicar as especificidades da formação da cultura brasileira; 

o Brasil teria sua especificidade pautada no caráter único da cultura de portugueses, 

índios e negros brasileiros que teriam permitido a miscigenação e a formação de um 

país mestiço. Como podemos ver, as semelhanças entre as obras desses dois 

pensadores são mais profundas do que pode parecer à primeira vista. Ambos os 

pensadores foram desbravadores em seus países e pioneiros na análise de papel do 

negro nas suas respectivas sociedades e enfrentaram problemas ao construir suas 

obras. Fernando Ortiz esbarrou na quase inexistência de obras sobre os negros em 

Cuba, não havia estudos que servissem como referência para seu trabalho 

etnográfico, como destaca OTERO (1982, p. 54): 

Um dos primeiros problemas de Ortiz, no desempenho de suas 
investigações, foi a falta de instrumentos adequados à sua nova 
tarefa: não existiam precedentes e, nem vocabulário científico 
adequados à descrição dos fenômenos que investigava  

Fernando Ortiz, ao romper com o biologismo racialista lombrosiano, migrando 

para uma posição de integração do negro à cultura nacional cubana, consegue 

perceber as especificidades do processo de trânsito da cultura africana ao integrar 

se à cultura nacional de Cuba. Essa integração, segundo Ortiz, se fez possível 

graças à especificidade do negro cubano. 

As semelhanças entre os dois são múltiplas, como destacou (CABRERA, 

2008), ambos buscaram separar o conceito de Raça do conceito de Cultura, ainda 

que Ortiz tenha partido de um biologismo mais acentuado do que Freyre, pelo fato 

de ter sido aluno de Lombroso. Em seu livro, El Engano de Las Razas, Fernando 

Ortiz irá rechaçar de forma veemente o racismo e o biologismo que eram presentes 

em sua obra de juventude.  Este ponto de ruptura com os conceitos racistas 

anteriores pode ser entendido, em ambos os pensadores, partindo do momento 

político vivido na América Latina e a partir de dois conceitos fundamentais: o 

conceito de Plasticidade de Gilberto Freyre (que permitiu uma maior adaptação e 
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integração entre as diversas etnias que compuseram a nação brasileira) e o conceito 

de Transculturação de Fernando Ortiz (as relações entre as diversas culturas em 

Cuba fizeram-se na forma de trânsito entre as culturas de origem e a cultura 

cubana). Ambos os conceitos rompem com a idéia de Aculturação (processo em que 

ocorre a perda da cultura de origem), tanto em Ortiz quanto em Freyre nos processo 

de encontro entre as culturas não ocorrem perdas, sempre o resultado é o ganho e o 

enriquecimento das culturas que se encontram. 

Esses conceitos (Transculturação e Plasticidade) demonstram que na 

América o espaço de encontro das culturas foi também um espaço de negociação e 

mediação cultural. O encontro entre as diversas culturas e etnias na América Latina 

não ocorreu separado do processo de colonização, pressupondo todos os aspectos 

da dominação e exploração. Contudo, as trocas, os contatos e mesmo os choques 

entre as culturas produziram um espaço de negociação. Esse espaço é o “entre 

lugar” de que fala BHABHA (2002). Os conceitos criados por Freyre e Ortiz têm 

como referências as dimensões multiculturais desse processo. O impacto desse 

choque cultural produziu, de um lado, relações pautadas na idéia e na prática da 

dominação colonial tanto no âmbito econômico quanto no âmbito cultural, mas por 

outro lado, também permitiu a superação desses mesmos mecanismos de 

manutenção do poder. 

Dessa forma, ao reivindicarem uma especificidade da história social 

Latinoamericana, e portanto brasileira e cubana, ambos constroem uma obra que 

tem uma característica marcadamente descolonial rompem com as perspectivas 

europeístas que imperaram nas historiografias cubana e brasileira e estruturam uma 

história social que se articula com a antropologia e as outras ciências sociais, 

demarcando um campo intelectual Latinoamericano inovador. 

Ao demarcarem esse campo intelectual, suas obras vão apresentar 

semelhanças interessantíssimas, essas semelhanças nos permitem entender que, 

simultaneamente à análise da história colonial, de seus respectivos países, ambos 

logram uma construção teórica semelhante para explicar o sentido mesmo dessa 

história.  

Para compreendermos melhor essa relação comparemos suas principais 

obras no quadro que se segue: 
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Casa-Gande e Senzala Contrapunteo Cubano Del Tabaco y El 

Azúcar 

TÍTULO: Ao contrapor as arquiteturas 

das habitações do senhor e do 

escravo Freyre articula a oposição 

entre liberdade e escravidão, dando 

relevo a esses dois âmbitos da vida 

social brasileira no período colonial. 

TÍTULO: Ao contrapor a produção de 

tabaco à do açúcar Ortiz articula uma 

diferenciação entre ambas, de um lado o 

tabaco visto como trabalho de homens 

livres e de outro o açúcar como atividade 

eminentemente escravista, que 

estruturam a vida social cubana no 

período colonial. 

ESTRUTURA DA OBRA: A estrutura 

da obra é pensada como um ensaio, 

onde partindo da estrutura colonial 

organizada em torno a produção 

açucareira, Freyre reconstrói a história 

social do Brasil colonial. 

ESTRUTURA DA OBRA: Ortiz define 

seu contrapunteo como um ensaio, ao 

contrapor as estruturas produtivas do 

açúcar e do tabaco reconstrói a vida 

social cubana durante a colonização.  

ESTILO: o estilo de Freyre é 

controverso, sendo definido por 

alguns até como literatura, sua forma 

de escrever recebeu influências do 

ensaio espanhol e inglês.  

ESTILO: Ortiz utiliza o contrapunteo, 

uma forma de poesia popular, como 

recurso estilístico na construção da obra. 

A característica literária sobressai no 

ensaio. 

FONTES: Freyre utiliza documentos 

da história colonial, relatos de 

viajantes, diários íntimos e matérias 

de periódicos. Utiliza fontes que até 

então eram desprezadas pela 

historiografia. 

FONTES: Ortiz utiliza documentos 

coloniais, relatos de viajantes, diários e 

outros documentos que a historiografia 

anterior havia deixado em segundo 

plano, tais como os documentos da 

inquisição. 

REFERENCIAIS TEÓRICOS: os 

referenciais que norteiam a obra 

freyreana são múltiplos, ao lado da 

escola antropológica estadunidense 

(Boas), as contribuições do ensaísmo 

REFERENCIAIS TEÓRICOS: os 

referenciais que Ortiz utiliza também são 

variados contudo sobressaem os 

mesmos aportes aos quais Freyre 

recorreu, ao lado da escola antropológica 
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hispânico e a historiografia anterior 

sobre o tema no Brasil. 

estadunidense (Malinowski), as 

contribuições do ensaísmo hispânico e a 

historiografia anterior sobre o tema em 

Cuba.  

INTERPRETAÇÃO DA HISTÓRIA 

COLONIAL:  

Na concepção de Freyre a história 

colonial brasileira, caracterizada pelo 

latifúndio, o escravismo e o 

patriarcalismo. Pela especificidade de 

seu processo, marcado pela 

plasticidade dos portugueses e pela 

contribuição cultural e étnica dos 

elementos colonizadores africanos 

uma nação mestiça, que diferenciava-

se das perspectivas anteriores ao 

verificar um caráter positivo nessa 

mestiçagem. 

INTERPRETAÇÃO DA HISTÓRIA 

COLONIAL: 

Para Ortiz o processo colonial em Cuba, 

ao colocar em contato culturas múltiplas 

e distintas produziu um processo de 

transculturação, em que as culturas 

originárias dos europeus, dos africanos 

sofreram um contínuo trânsito. Formando 

uma nova cultura, que incorpora 

elementos das culturas originárias, mas 

que é diferente delas por ser resultado 

da história social vivenciada por esses 

povos ao longo do tempo em Cuba. 

 

 

Ao analisar suas obras pode-se perceber a semelhanças entre os projetos 

constitutivos de ambas, são duas obras que apresentam uma proximidade estilística, 

uma proximidade epistemológica e uma proximidade na seleção dos objetos, o que 

nos leva a crer que inserem-se em um contexto mais amplo, o do debate da 

intelectualidade latinoamericana da primeira metade do século XIX. Esse projeto 

intelectual é o de produzir uma leitura da história colonial em uma perspectiva 

descolonial, rompendo com os paradigmas que imperavam anteriormente e 

inovando na incorporação da cultura de matriz africana ao conjunto da cultura 

nacional de seus respectivos países. Freyre e Ortiz são homens de seu tempo e de 

maneira consciente produziram uma leitura de sua história e de sua sociedade. 

Porém com o passar dos anos suas obras serão objeto de crítica, tanto 

científica quanto política. Não trataremos nesse trabalho da justeza dessas leituras 
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sobre as obras de ambos. O que nos parece indubitável é que ambos 

revolucionaram a maneira de se produzir a história e que conseguiram estabelecer 

um novo paradigma interpretativo da história social, é disso que trataremos no 

próximo capítulo.  
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CAPÍTULO 05 

O PENSAMENTO HISTÓRICO EM FERNANDO ORTIZ E GILBERTO FREYRE: 

UMA HISTÓRIA DESCOLONIAL 

 

 

A partir da década de quarenta, as obras de Gilberto Freyre e de Fernando 

Ortiz alcançam sua maturidade teórica, nesta época Ortiz introduz o conceito de 

transculturação, que lhe permite elaborar uma concepção da história dinâmica e 

dialética, abarcadora dos processos de formação e desenvolvimento da 

nacionalidade cubana. A partir desta visão se abre uma nova etapa nos estudos de 

Ortiz, que dá continuidade a suas permanentes inquietudes sócio-culturais. Por seu 

turno Freyre amadurece a idéia de plasticidade desenvolvendo-a no sentido de 

compreensão dos processos formativos da cultura mestiça.  

No presente capítulo iremos analisar como a noção de memória histórica influiu 

na construção das obras de ambos os pensadores, verificando como essa memória 

é reconstruída, a partir de elementos inovadores presentes em sua prática 

investigativa e como ambos incorporaram essa memória na construção de um 

pensamento eminentemente descolonial, dado que as fontes de sua interpretação 

não se limitam mais ao campo dos documentos oficiais produzidos pelas autoridades 

coloniais, incorporando saberes populares, a oralidade e a literatura. 

Essa abordagem permitrá a ambos relacionar a memória histórica ao estudo do 

sentido da colonização, ambos entendem o processo colonial como um processo 

dialético, na medida em que o projeto econômico capitalista difundiu-se pela América 

gerou, de maneira indireta, uma nova conformação social. Resultante dessa nova 

conformação social, as nações da América Latina, por suas características mestiças 

e transulturais, formaram uma nova cultura, diferenciada da européia e da anglo-

saxônica. Essa perspectiva lhes permitiu entender a história da colonização como 

fruto não apenas da dominação colonial, que sem sombra de dúvida existiu, mas ao 

mesmo tempo como resultante das contribuições culturais de diversos povos, dando 

destaque aos africanos como participes, ainda que de maneira forçada, no processo 

de cosntrução das sociedades Latinoamericanas, essa abordagem expressa-se em 

suas obras, na relevância dada a essa mesma contibuição, na recorrência aos 
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elementos culturais de matriz africana em nossa cultura e construindo por fim uma 

proposta de história social eminentemente descolonial. 

A descolonialidade de seu pensamento reside na abordagem, que coloca em 

pé de igualdade a contribuição africana e indígena, aos processos históricos e 

sociais na America Latina. Sua história não é mais a história dos vencedores, da 

realização do projeto colonial, não a história da dominação, mas sim a história da 

resistência e da permanência das contribuições de povos dominados. Não uma 

simples história da civilização da América, mas a demonstração dos múltiplos 

aspectos desse processo histórico, de suas contradições e antagonismos. 

Antagonismos que se equilibram, mas que não são inexistentes, e que representam 

a riqueza da cultura e da história da América Latina. 
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5.1 – Cultura e memória histórica 

 

O conceito de cultura na obra do pensador cubano Fernando Ortiz, em 

consonância com seu projeto político, se define como uma condição necessária para 

acabar com os males republicanos. Seu conceito de cultura se liga à ação política 

como meio eficaz para conseguir a independência econômica, política e social de 

Cuba. Para ele o progresso da sociedade cubana dependia do florescimento de uma 

cultura nacional.  

Estas ideias, de base iluminista, acompanharam Ortiz durante sua vida, tanto é 

assim que em 1959, na revista Bohemia, aparece um artigo com o título “Tranquilo 

espero mi última partida de Cuba”, e nele, depois de dissertar sobre a história da 

reforma agrária em Cuba, afirma:  

Lo mismo que los conceptos de la honradez y la cultura, cuya 
definitiva instauración en Cuba es, para mi criterio, aún más 
trascendente que la reforma agraria, porque sin aquellas 
conmitantes condiciones básicas de un pueblo digno de sobrevivir, 
toda otra reforma será escurridiza, pasajera y falsa”.113 

Não é que Ortiz subestimara o papel das transformações sociais, para ele a 

transformação social passava pela valorização da cultura, vista como fator 

fundamental para o desenvolvimento individual e coletivo. Sua concepção excede os 

limites do enciclopedismo humanista do século XIX e conecta-se com uma visão 

dialética e histórica dos fenômenos culturais.  

Ortiz parte do pressuposto geral de que a cultura é “cultivo del espíritu”, 

“trabajo labradío”, superação humana; que todo homem é depositário da cultura 

como fenômeno histórico e social, independentemente de sua raça ou posição de 

classe.  

Nesse sentido é que ele considera que não há uma só cultura senão várias; a 

partir das culturas individuais, mediada pelas relações sociais, forma-se a cultura 

coletiva, como mecanismo de cooperação integral. Esse mecanismo atua como 

força ativa de reorganização da nação, por seu conteúdo político e seu componente 

histórico. Na cultura reside a memória coletiva, que é sempre criadora e não 

repetitiva.  

                                                           
113 Fernando Ortiz, “Tranquilo espero mi última partida de Cuba”, in: Revista Bohemia, 23 de agosto 
de 1959. 



182 

 

A memória histórica114 para Ortiz não é simplesmente uma conquista, na 

medida em que pode ser um instrumento e alvo do poder, em dependência das 

classes que dominam a sociedade. Por esta razão compreendeu o caráter classista 

da cultura e sua manipulação política. Seu esforço esteve dirigido de modo que a 

memória histórica servisse de liberação e não de servidão do povo cubano.  

Estreitamente vinculado com o aspecto anterior, a cultura não é neutralidade 

passiva senão uma militância ativa, “no una inquietud ganada que se goza, sino una 

inquietud que hay que satisfacer sin cesar”.115 A cultura para Ortiz é uma 

necessidade dos povos, da “humanidad anónima”, é, em essência, popular, é um 

modo de assimilação do meio pelo homem e dos homens entre si, e é não só cultura 

espiritual, senão também cultura material.  

Dois aspectos de um mesmo fenômeno, o espiritual e o material, são 

dialeticamente expostos por Ortiz: 

La debida apreciación de una cultura dada no puede hacerse sin el 
debido estudio objetivo de todos sus elementos, así los llamados 
‘espirituales’ como los que se dicen ‘materiales’, pues unos y otros, 
pese a esa convencional dicotomía, no son sino hechos igualmente 
humanos, interdependientes e integrantes de la plenitud de esa 
cultura”.116  

Outra caracterítica distintiva do conceito orticiano de cultura radica em sua 

qualidade de “cazuela abierta” de “ajiaco criollo”, de sua capacidade de mudança e 

adaptação, a cultura não é um resultado, na verdade a cultura é o processo mesmo 

de sua realização.  

Toda cultura es esencialmente un hecho social - afirma Ortiz -. No 
sólo en los planos de la vida actual, sino en los de su advenimiento 
previsible. Toda cultura es dinámica y no sólo en su trasplantación 
desde múltiples, ambientes extraños al singular de Cuba, sino en sus 
transformaciones locales. Toda cultura es creadora. Toda cultura es 
creadora, dinámica y social.117  

Também a cultura deve ser própria e ajustada a seu povo, e deve ao mesmo 

tempo articular-se com a cultura universal. “La cultura es esencialmente un 

                                                           
114 É interessante notar o papel da memória histórica em Fernando Ortiz e em Gilberto Freyre; ambos 
recorrem a ela na perspectiva de conjugar memória e história na construção do conhecimento, 
utilizam-se de diários e relatos de pessoas que vivenciaram processos históricos, valorizando a 
chamada história íntima ou história do cotidiano, no que foram pioneiros muito antes do advento do 
modismo da história da vida privada destacado pela chamada nova história. 
115 Fernando Ortiz, “Urgencias culturales de Cuba”, in: Revista Bimestre Cubana, v. LXX, 
1955, p. 131. 
116 Fernando Ortiz, Africanía de la música folklórica de Cuba, La Habana, 1965, p. IX. 
117 Fernando Ortiz, “Cubanidad y cubanía”, in: Revista Isla, n. 2, enero - junio, 1964, p. 96. 
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intercambio de experiencias, un constante aprender y un constante enseñar; donde 

un pueblo siempre toma de otros a la vez que todos toman de uno. La cultura 

rechaza todo aislamiento.”118  

É precisamente a partir desta visão da cultura que Fernando Ortiz elabora um 

conceito amplo e abarcador, no qual as manifestações particulares da essência 

humana não vão em desacordo com sua universalidade particular, me refiro ao 

conceito de transculturação.  

Pela primeira vez Ortiz introduz este conceito no ensaio Contrapunteo cubano 

del tabaco y el azúcar (1940), onde se articulam diferentes aspectos de sua obra, 

que a primeira vista pareciam desagregados, mas em realidade se vinculam e 

compõem um todo. O excelente livro resume um conjunto de ideias que foram 

motivo de suas reflexões em etapas anteriores de sua prática intelectual. Nesse 

sentido o Contrapunteo é o resultado de largos anos de investigação, onde se 

refletem e se combinam inquietudes políticas, culturais, econômicas, sociais, 

psicológicas e históricas sobre o povo cubano.  

O estudo da origem, produção, comercialização, consumo e repercussão 

sociopsicológica do tabaco e do açúcar, além de seus contrastes, é apresentado 

como o estudo de dois sistemas viscerais da economia cubana. A partir das 

contradições internas que gera a cultura econômica e social destes produtos, Ortiz 

explica o processo de formação da nacionalidade cubana; “desde las entrañas de 

Cuba, y desde ahí mirando hacia afuera…”, dizia Ortiz em Introducción a una historia 

económica de Cuba, é que se concebe o desenvolvimento histórico da sociedade.  

Ortiz vai do mais simples ao mais complexo, desde a natureza do tabaco e do 

açúcar até suas derivações sociais, estudando historicamente cada período da 

evolução econômica e social destes produtos em um permanente contrapunteo 

sociocultural.  

O estudo econômico joga entre o artístico e o científico, onde não faltam 

expressões tipicamente populares e referências à literatura universal. Nas páginas 

do Contrapunteo cubano del tabaco y del azúcar, ele cita Fausto, Don Quixote, 

Nietzche, Freud, assim como Frei Bartolomeu de las Casas, José Antonio Saco e 

                                                           
118 Fernando Ortiz, “Urgencias culturales de Cuba”, in Revista Bimestre Cubana, v. LXX, 1955, p. 
131. 
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José Martí. Desta forma tão cubana e universal se podem compreender diferentes 

momentos do desenvolvimento histórico cubano.  

Nesta obra se denuncia a penetração do capital estrangeiro, a ingerência 

econômica estadunidense que destrói as possibilidades do desenvolvimento de uma 

economia nacional e põem em perigo a identidade cultural do povo cubano. O 

capitalismo que, nos dizeres de Ortiz, “Todo lo influye, apura, deforma y monetiza” 
119, vincula a economia cubana aos interesses externos, com resultados nefastos 

para o povo, pois reduz sua participação ao indispensável como produtor de matéria 

prima. O conhecimento da história da produção açucareira e o surgimento dos 

latifúndios nas mãos de companhias estrangeiras foi um argumento sólido para 

predizer as conseqüências futuras de uma economia cada dia mais dependente. 

Nele se lê entre contrapontos ideias como esta:  

Cuba no será en verdad independiente sino se libra de esa retorcida 
sierpe de economía colonial que se nutre de sus campos, pero 
estrangula a su gente y se enrosca en la palma de nuestro escudo 
republicano, convirtiéndola en un signo del dólar extranjero.120  

Além do conteúdo político e social desta obra, Ortiz toma parte em uma 

interessante polêmica historiográfica com o destacado historiador Ramiro Guerra121. 

Entre eles existem divergências quanto à origem do latifúndio açucareiro em Cuba e 

na compreensão geral deste fenômeno socioeconômico.  

No livro Azúcar y población en Las Antillas (1927), escrito por Ramiro Guerra, 

se formulam um conjunto de teses sobre o surgimento e desenvolvimento do 

latifúndio em Cuba, seus efeitos econômicos e sociais, além de um programa de 

ação nacional contra o latifúndio. Azúcar y población en Las Antillas se pode 

considerar um livro fundacional na renovação dos estudos cubanos, posto que a 

partir da década de vinte Ramiro Guerra introduziu novos conceitos para o estudo da 

historia cubana, como foi o enfoque econômico e social, o qual significou uma 

mudança substancial se consideramos que as obras escritas com anterioridade não 

deixavam de ser uma história política, de fatos, organizados cronologicamente, sem 

                                                           
119 Fernando Ortiz, Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar, Editorial de Ciencias Sociales, La 
Habana, 1983, p. 66. 
120 Idem, Ibidem, p. 55. 
121 Ramiro Guerra emitiu sua opiniâo sobre o Contrapunteo del tabaco y el azúcar  em quatro 
artigos publicados no Diario de la Marina, intitulados: “Sobre un interesante contrapunteo”(15 de 
janeiro 1941), “Contrapunteando”( 19 de janeiro de 1941),” Contrapunteo doloroso”(23 de janeiro de 
1941) y “Final del contrapunteo”(24 de janeiro de 1941). 



185 

 

nenhuma fundamentação econômica. Sobre o avanço progressivo da historiografia 

cubana, Ortiz se referiu várias vezes, reconhecendo o papel dos estudos iniciados 

por Ramiro Guerra.  

Contudo é necessário frisar que na segunda metade da década de vinte, não 

só Ramiro Guerra havia iniciado os estudos econômicos e sociais. Ortiz, ainda que 

não publique suas notas sobre La primera revolución histórica de Cuba, advoga a 

análise econômica do processo de colonização espanhola, e analisa a 

transcendência das diferentes economias no processo de formação de uma 

economia criolla, ele também trata, de maneira rigorosa, o problema das terras como 

meio de produção. Estes connhecimentos formaram parte dos estudos preparatórios 

para a publicação do Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar.  

A polêmica se inicia desde o momento em que Ramiro Guerra considera que a 

indústria açucareira não surgiu impulsionada externamente, senão promovida 

internamente, pelos cidadãos do país que buscavam novas fontes de bem estar e 

riquezas.122  

A esta concepção, Ortiz se opôs, alegando que “Cuando Cristóbal Colón trajo a 

estas Indias citatlánticas las primeras cañas de azúcar, obedeció a un plan 

económico meditado; fue para sembrarlas, molerlas y sacarles azúcar con que 

comerciar u obtener gran lucro”123. Segundo Fernando Ortiz “No se estableció la 

industria para el consumo particular ni doméstico, ni siquiera para el local, sino para 

la producción mercantil en gran escala y de exportación ultramarina”124. E ato 

contínuo, entre parênteses, Ortiz remete o leitor ao capítulo adicional número XII, 

onde aparecem textos de Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés, e de Frei 

Bartolomeu de Las Casas, acerca das origens da industria açucareira.  

Em Azúcar y población en Las Antillas, já em outra direção, Ortiz mostra como 

o latifúndio açucareiro em diferentes períodos da história colonial cubana foi se 

desenvolvendo até o ponto de que se converteu em um fenômeno negativo que 

conduziu à ruína econômica e social do país. Ramiro Guerra examina as causas do 

crescimento do latifúndio ao final do século XIX, reconhece o papel dos meios de 

comunicação, em especial as ferrovias, e a importância do aumento da capacidade 
                                                           
122 Ramiro Guerra, Azúcar y población en las Antillas, Imprenta Nacional de Cuba, 1942, p. 56. 
123 Fernando Ortiz, Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar, Editorial de Ciencias Sociales, La 
Habana, 1983, p. 60. 
124 Idem, Ibidem, p. 41. 
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produtiva dos centrais açucareiros na expansão dos latifúndios, mas os considera 

causas secundárias e os analisa isoladamente, em todo caso a causa fundamental, 

a seu juízo, é a competência e a rivalidade entre os centrais açucareiros.  

As observações de Ramiro Guerra sobre o latifúndio são contraditórias. Sua 

concepção é linear, não concebe a produção açucareira como um sistema ou 

unidade econômica de produção, onde a indústria, a terra e os trabalhadores 

formam um todo.  

Ainda que denunciando a pobreza a que estava submetido o campo cubano, os 

camponeses, os pequenos proprietários e colonos, a solução que propôs consistiu 

em alterar o regime de exploração da terra, para o qual chegou a conclusões muito 

conservadoras, como: a criação de um limite de extensão do latifúndio, não mais 

importação de mão de obra e terra própria para o cultivador (este último ponto se 

refere às terras do Estado).125 

Ortiz não está de acordo com a concepção de Ramiro Guerra sobre o latifúndio 

e o capitalismo em Cuba, já que Ramiro Guerra estuda a concentração da indústria 

açucareira, a concentração da terra e a concentração de mão de obra como 

fenômenos isolados, e não como um processo do sistema de produção.  

Ortiz explica este fenômeno de maneira diferente: 

En Cuba se han achacado al hecho económico del latifundio 
consecuencias que no son suyas, como la de importación de 
braceros baratos y, especialmente, de color. Antes se trajeron 
esclavos africanos, después jornaleros haitianos y jamaiquinos. Pero 
esta inmigración, que envilece el tipo de los jornales para todo el 
proletariado de Cuba, baja el nivel de vida de la sociedad cubana y 
desequilibra sus componentes raciales retrasando la fusión nacional; 
no es consecuencia del latifundio. La trata de negros esclavos o 
braceros nunca ha sido ni es un fenómeno social subsiguiente al 
latifundio, una consecuencia del acaparamiento de tierras. Ambos 
fenómenos económicos son esencialmente idénticos: concentración 
de tierras y concentración de braceros y ambos obedecen a la 
concentración capitalista derivada de la industria, especialmente 
cuando el maquinismo ha exigido más tierras para las plantaciones 
que consume, más brazos para cosecharlas y, otra vez, en una 
progresión interminable, más máquinas y más dinero.126 

                                                           
125 Ramiro Guerra, ob. cit., p. 171. 
126 Fernando Ortiz, ob. cit. p. 45. 
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Este enfoque sistêmico do problema permite a ele compreender os fatores 

determinantes da evolução social cubana, assinalando as bases a partir das quais 

se originaram múltiplos fenômenos de transculturação. 

Na referida polêmica, o latifúndio açucareiro é combatido tanto por Ortiz como 

por Ramiro Guerra, por suas conseqüências agro-sociais, pelo estado colonial que 

ele confere ao desenvolvimento da economia cubana, onde não têm espaço os 

projetos de desenvolvimento nacionalista e muito menos o crescimento dos médios 

e pequenos proprietários, afogados pelos grandes proprietários, como é o caso da 

pequena burguesia rural e a proletarização do camponês. Ortiz não está de acordo 

com Ramiro Guerra, que vê maior participação do Estado como protagonista da 

reorganização econômica do país, que ademais expressa os interesses da 

oligarquia açucareira, comercial e proprietária de terras de Cuba. 

A polêmica mostra a amplitude dos métodos de investigação de Fernando Ortiz 

e põe a manifesto seu conhecimento da história como processo dialético. É válida a 

ideia de que Ortiz se remete a todos aqueles conhecimentos que lhe permitem 

explicar a transformação da sociedade cubana, pois estava consciente de que o 

estudo científico da formação e evolução da cultura cubana não podia ser realizado 

sobre a base de nenhuma orientação teoricamente estabelecida, pela natureza 

mesma de seu objeto de estudo.  

Por isso se viu obrigado a criar conceitos novos que lhe serviram para designar 

os processos socioculturais, econômicos e históricos cubanos e que romperam com 

a tradicional interpretação eurocêntrica da cultura. Ortiz não emprega os conceitos 

para introduzir com eles critérios logísticos na avaliação de linguagem científica, 

senão como instrumentos que permitem captar a “lógica do objeto”. 

Ao estudar a história e a complexidade cultural da sociedade cubana, utilizou 

os termos “afrocubano” e “transculturación”, para descobrir a trajetória, a dinâmica e 

a direção dos processos etnoculturais, e assimilar aqueles elementos que as fazem 

diferentes do movimento evolutivo de outras culturas.  

Hemos escogido el vocablo transculturación para expresar los 
variadisimos fenómenos que se originan en Cuba por las 
complejísimas transmutaciones de culturas que aquí se verifican, sin 
conocer las cuales es imposible entender la evolución del pueblo 
cubano, así en lo económico como en lo institucional, jurídico, ético, 
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religioso, artístico, lingüístico, psicológico, sexual y en los demás 
aspectos de su vida.127 

Sem dúvida o conceito de transculturação é um dos aportes mais significativos 

de Fernando Ortiz; expressa conteúdos e realidades históricas e o “espírito de 

provisionalidade” da cultura em seu duplo transe de desajuste e reajuste. Contudo, o 

antropólogo B. Malinowski não aceita essa perspectiva ao considerar que Ortiz como 

“bom funcionalista” recorre à história apenas quando é indispensável. 

Esta afirmação têm muito que ver com a escola funcionalista a que pertenceu 

B. Malinowski e pouco com a obra de Ortiz. A introdução que o destacado 

antropólogo escreveu ao Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar, pesa sobre as 

interpretações da obra de Ortiz, mesmo quando um estudioso do peso de Julio Le 

Riverend no  prólogo à edição da biblioteca Ayacucho, Caracas, 1978, aclara a 

posição teórica e metodológica de Ortiz, e estabelece que seu pensamento evoluiu 

para um historicismo consciente.  

O valor metodológico do processo de transculturação não só se limita à 

afirmação de uma realidade sui generis econômica e sociocultural, senão que reflete 

os momentos transitivos de uma cultura a outra. A transculturação, afirma Ortiz: 

... no consiste solamente en adquirir una distinta cultura, que es lo 
que en rigor indica la voz angloaméricana acculturation, sino que el 
proceso implica también necesariamente la pérdida o desarraigo de 
una cultura precedente, lo que pudiera decirse una parcial 
desculturación, y además significa la consiguiente creación de 
nuevos fenómenos culturales que pudieran denominarse de 
neoculturación.128 

O conceito expressa a relação de diferentes modos de produção, a passagem 

das economias, sua dinâmica e funcionamento social, relacionando os sistemas 

econômicos e as relações interétnicas: 

En Cuba decir ciboney, español, judío, inglés, francés, 
angloamericano, negro, guatemalteco, chino, y criollo - señala Ortiz, - 
no significa indicar solamente los diversos elementos formativos de la 
nación cubana expresados por sus sendos apelativos gentilicios. 
Cada uno de estos viene a ser también la sintética e histórica 
denominación de una economía y de una cultura de las varias que en 
Cuba se han manifestado sucesivamente y hasta coetáneamente, 
produciéndose a veces los más terribles impactos.129 

                                                           
127 Idem, Ibidem, p. 86. 
128 Fernando Ortiz: Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar, ob. cit. p. 90. 
129 Idem, ibidem, p. 87. 
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A transculturação abarca os fenômenos materiais e os espirituais, a geografia, 

a economia, a demografia e a “perenne transitoriedad de los propósitos”, o “espíritu 

de provisionalidad”. “El mero paso del mar ya les cambiaba su espíritu”, por 

conseguinte, o fenômeno de transculturação resulta um conceito substancial para 

compreender a gênese da identidade cubana. Seu valor metológico radica em que o 

conceito descobre a essência dos fenômenos e processos na medida que generaliza 

os aspectos, os caracteres fundamentais dos mesmos. A transculturação reflexa a 

realidade histórica, econômica e cultural cubana, com mobilidade, interconexão e 

transições; descobre a unidade na diversidade, ademais, expressa o singular, o 

particular da cultura cubana em relação com a cultura universal.  

Para Fernando Ortiz, no Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar, a história 

de Cuba se explica basicamente a partir de suas relações econômicas 

fundamentais: a produção açucareira e a do tabaco. Com ele Ortiz não abarca o 

conjunto de relações materiais que determinam os fenômenos da superestrutura 

social; mas assinala as conseqüências políticas e socioculturais que delas se 

derivam. 

Para Gilberto Freyre a base da cultura reside na vida social, a cultura é 

estudada por ele a partir da vida cotidiana e de suas manifestações corriqueiras, 

importava entender a história a partir dos fatos miúdos da vida cotidiana, conforme 

analisou CARPEAUX (1962) 

É evidente que no panorama histórico do sociólogo o primeiro plano 
não é ocupado pelos personagens do historiador tout court. Sua 
"verdade" histórica é diferente. Seus "heróis" são outros. Os 
conselheiros e ministros, os generais e presidentes de província do 
Brasil imperial não aparecem, na obra gilbertiana, em suas fardas de 
côrte feitas por alfaiates europeus. Só os conhece na intimidade 
patriarcal da casa-grande ou do sobrado e na intimidade maior os 
contactos sexuais na senzala. Mais importantes que os marqueses, 
viscondes e barões, são para Gilberto Freyre os anunciantes nos 
jornais do Recife e até os mortos do cemitério inglês. E do seu 
método científico de colecionar os fatos miúdos da vida cotidiana 
surge uma estranha e inesquecível poesia, como de amarelados 
álbuns de família. Não falta, nessa poesia, o humorismo das barbas 
fantásticas e dos gordos culs de Paris, nem o romantismo estudantil, 
nem a sujeira das doenças da pele, nem a sombra das palmeiras, 
nem o murmúrio das águas, e, afinal, o Capibaribe leva tudo, 
purificando-o, para o oceano. 
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Nesse sentido Freyre recorre a memória histórica dos álbuns de família, aos 

epitáfios dos túmulos comuns, a objetos inusitados, mas que são carregados de 

memória posto que são expressões da vida social que ele busca reconstituir. 

Assim de maneira metodológica inovadora Freyre vai buscar a memória 

histórica, presente em relatos feitos por pessoas comuns, como elemento de 

mediação entre a idéia de cultura e o fazer da história. Nessa perspectiva é que 

Freyre vai empreender em Casa-Grande e Senzala uma iniciativa pioneira na 

historiografia brasileira, qual seja a de reconstituir a vida familiar patriarcal. Essa 

abordagem da vida cotidiana, que se tornou popular a partir dos anos 1970 com a 

terceira geração da Escola dos Annales, o pioneirismo de Freyre nesse aspecto é 

relevante como destacou MELLO (2000) 

História da família No Brasil, culturalmente enfeudado à "rive 
gauche", dominava portanto a tradição da historiografia política, 
jurídica e institucional. Daí que escrever uma história da família 
constituísse uma ousadia inegável não só em termos do Brasil dos 
anos 30 como da França de entre as duas guerras. Basta dizer que 
ali a primeira geração dos "Annales", isto é, Lucien Febvre e Marc 
Bloch, ainda procurava impor a história econômica e social a uma 
recalcitrante universidade, triunfo que, a bem dizer, só foi 
verdadeiramente alcançado, na geração seguinte, por Fernand 
Braudel. 

Na concepção de cultura nacional freyreana não existem formas culturais mais 

ou menos relevantes, diferentemente dos autores que o precederam Freyre utiliza 

todos os tipos de fontes disponíveis, narrativas orais, receitas de comidas, cantigas 

de roda, diários íntimos, ritos religiosos e lendas populares em seu conceito de 

história social cabem todas as manifestações da cultura, por entender que cada uma 

dessas manifestações é carregada de significados e que se devidamente estudados 

esses significados podem explicar nossa sociedade e sua história, dessa maneira 

Freyre traz ao plano da reflexão historiográfica os marginalizados sociais, os negros, 

os indígenas, a mulher, a criança. Que no mundo patriarcal ocupavam um plano 

secundário, mas cuja presença passou a ser estudada a partir de sua contribuição 

reflexiva conforme salienta BURKE (2001). 

Uma das características mais marcantes e originais da obra de 
Gilberto Freyre como historiador era o seu “viés social”, sua rejeição 
da tradicional pressuposição de dignidade da história - a 
preocupação com os grandes acontecimentos e com os grandes 
homens-, e o seu interesse pelo passado da sociedade como um 
todo. 
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         A cultura material é o repositório da memória histórica e nesse aspecto Freyre 

ao incorporar os usos antropológicos acerca do estudo das culturas materiais amplia 

o campo de pesquisa do estudo da história. Essa aproximação da cultura material 

aparece em suas obras principais dos anos 30 e 40 por meio de uma aprofundada 

pesquisa da vida social do complexo açucareiro, da decadência do patriarcado, mas 

também de maneira destacada nos estudos que realizou sobre os túmulos 

brasileiros para seu livro inédito Jazigos e Covas razas. Ao estudar as religiosidades 

populares sua abordagem se aproxima da de Ortiz ao mostrar que as manifestações 

de rbuxaria e feitiçarias muitas vezes eram construções mais de branco que de 

negro. 

Outra inovação freyreana nesse aspecto é o uso dos depoimentos orais, que 

vão ser uma das fontes de seus trabalhos, como nesse relato colhido de um velho 

ex- escravo chamado Luiz Mulatinho: 

Foi há dez anos. Eu concluía então as pesquisas de campo e os 
estudos em arquivo de velhas famílias e de cartórios e conventos 
antigos de que resultaria, por insistência do meu amigo Rodrigo Melo 
Franco de Andrade, o ensaio Casa-Grande & Senzala. E uma vez, 
viajando pelo sul de Pernambuco, em companhia do pintor Cícero 
Dias, chegamos num vagaroso cabriolé de sua avó, a Baronesa de 
Contendas, à casa-grande do engenho Raiz, ainda hoje de Edgar 
Domingues, em quem se encarnam as melhores virtudes dos velhos 
lavradores do norte. 

Freyre principia o relato dizendo de como esse tipo de depoimento foi uma das 

bases empíricas de Casa-Grande e Senzala, em seguida vai descrever seu 

depoente e suas condições de vida: 

Aí que fomos encontrar, já sem se levantar da cama de vento, cem 
anos de idade mas ainda lúcido, recordando os fatos com clareza em 
sua voz descansada e um tanto mole de mulato criado com dengo, o 
velho ex-escravo Luiz Mulatinho, por muito tempo carreiro do Barão 
de Freixeiras. 

Nascera em Buramena, nas Alagoas, no tempo das guerras dos 
cabanos. Meninote, foi capoeiro de casa-grande; rapaz foi pagem do 
senhor-moço, e depois criado de viagem da família; já maduro é que 
se estabilizou em carreiro. E como carreiro tornou-se celebre, tal a 
sua ternura franciscana pelos bois do engenho. 

Sua impressão sobre Luiz Mulatinho é, por um aspecto, a visão de admiração 

em relação a um homem vivido e calejado na lida de carreiro, e ao mesmo tempo a 

percepção de um homem sensível, que tinha ternura pelos animais. 
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Da última vez que o mandaram de casa de um lado para outro da 
campina de Raiz - o engenho dos Domingues - o velho escravo que 
vinha nos braços de dois negros fortes, desprendeu-se deles de 
repente e num último e grande esforço, parou, dominador, e em voz 
alta chamou, pelos nomes, todos os bois do seu tempo de carreiro. 
(Um poema de fazer inveja ao poeta Ascenso Ferreira). Depois do 
que, amoleceu para sempre naquele resto de gente que fomos 
encontrar enroscado sobre velha cama de lona escancarada em X. 

Em seguida irá interrogar sobre as relações entre os negros e o s senhores de 

engenho, destaca-se no relato de Luiz Mulatinho a violência de alguns senhores, ao 

mesmo tempo em que fala de senhores que mantinham relações amistosas com os 

escravos: 

Senhor malvado para os negros, Luiz Mulatinho diz que só conheceu 
um: o coronel José - do engenho L -. Também o João - não era boa 
coisa. Aquele gostava de judiar com preto. Até castrava os escravos 
moços. Conheceu um terceiro: o coronel C - que vendia os meninos 
de negras emprenhadas por ele. Já o velho capitão-mor Manoel 
Tomé de Jesus não era homem de malvadezas. Severo, sim senhor, 
mas sem judiarias. Tratava bem seus duzentos negros. Muito da 
igreja, fazia questão que todos ouvissem missa na capela do 
engenho. Quando o capataz dava por falta de um menos piedoso, 
era piza de pilão na certa no lombo do mouro. No mais o capitão-mor 
não era senhor que gostasse de andar dando surra em negro. 

Outro senhor bom para negro foi o capitão Rocha: esse até aprendeu 
a língua dos negros e suas feitiçarias. Vivia mais metido com os 
pretos do que com os brancos seus parceiros. 

Luiz Mulatinho fala também de um ponto interessante, as rivalidades entre os 

escravos provenientes da África (negros da costa) e os nascidos no Brasil 

(creoulos):  

Um dos pontos em que mais insistiu Luiz Mulatinho ao expandir-se, 
na sua tristonha cama de vento de carreiro já incapaz de carrear, em 
reminiscências do tempo da escravidão, foi a rivalidade 
entre creoulos e negros-da-costa nos engenhos do século passado. 
As senzalas dividiam-se em dois grupos profundamente hostis. Os 
negros da Costa só trabalhavam cantando as toadas das terras 
deles. As pretas-mães com os filhos amarrados à cintura. E eram 
desesperados para fazer macumba contra os negros creoulos e 
contra os mulatos. As vezes contra os brancos. 

Outro aspecto interessante, que aparece no depoimento, é a violência de 

escravos contra senhores, que Freyre confirma também nos relatos de vilhena: 

A este propósito convém lembrarmos aqui que Vilhena nas suas 
Cartas fala-nos de muitos senhores de escravos nos tempos 
coloniais "vítimas dos seus escravos que sem o mínimo remorso de 
consciência lhes lançavam no comer alguns dos muitos venenos 
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vegetais e ainda minerais que bem conhecem..." Acrescentando: "... 
raro o escreva que não apetece ver morto o senhor e tardando 
alguns o complemento deste ímpio desejo, aproveitam toda a boa 
ocasião que se lhes oferece, matando os senhores, já a cacetada, já 
a golpe de machado, já a facadas: e o que mais admira é que os 
mais prontos e expeditos ministros de tão ímpias e cruéis execuções 
são os mulatos e creoulos criados de ordinário nos braços e camas 
desses mesmos senhores a quem assassinam". 

Contudo, Freyre apoiando-se nos estudos de Nina Rodrigues argumenta que 

essses casos eram insignificantes, prevalecendo sempre a violencia de senhores 

contra os escravos: 

Nina Rodrigues, entretanto, estudando as relações de brancos com 
negros na Bahia do século XIX, apurou ser insignificante o número 
de senhores assassinados por escravos. Tanto que, sendo estes os 
cozinheiros das casas-grandes, raramente se verificaram 
envenenamento de comida ou bebida. 

Outro elemento relevante do relato é o medo que os escravos creoulos sentiam 

das mandingas: 

Quanto aos feitiços e às malas-artes de pretos da África contra 
brancos, mulatos e creoulos, o depoimento de Luiz Mulatinho foi 
aquele que recolhemos no Engenho Raiz: toda a vida ele Luiz e os 
demais escravos creoulos, isto é, nascidos já no Brasil, tiveram 
medos dos africanos e de suas mandingas. E se sentiram mais 
aliados dos senhores do que próximos de africanos que os repeliam 
de sua intimidade. 

O depoimento termina com a reafirmação da lealdade dos escravos creoulos 

aos seus senhores, contrariamente à argumentação de Vilhena, Freyre apoiando-se 

no exemplo de Luiz Mulatinho produz uma leitura das relações entre senhores e 

escravos no período colonial, nesse sentido o uso da memória histórica serve pra 

construir uma leitura das relações sociais entre senhores e escravos: 

Depoimento - o velho escravo do Barão de Freixeiras, barão caturra 
que ainda "usava trança", isto é, cabelo comprido à maneira do 
século XVIII - contrário à generalização de Vilhena: a de que os 
escravos mais hostis aos senhores brancos procediam dos creoulos 
e mulatos "criados de ordinário nos braços e camas desses mesmos 
senhores". 

Luiz Mulatinho foi dos que assim nasceram. Foi dos criados com 
dengo. Mas a vida toda - e viveu mais de cem anos - foi leal aos seus 
senhores e devotado às suas sinhás. E como Luiz Mulatinho, houve 
milhares de escravos. Vilhena parece ter-se exagerado na sua 
generalização contra os pretos e mulatos que conheceu nas 
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senzalas das fazendas brasileiras do século XVIII. 130 

É importante salientar que Freyre não utiliza as técnicas metodológicas da 

história oral, que teve um grande desenvolvimento no século XX, sobretudo no que 

se refere à construção do documento oral, contudo a memória oral é uma das fontes 

que Freyre utiliza como elemento de sua análise da cultura em sentido amplo. Ao 

escolher essa forma de abordagem Freyre assume uma forma de fazer a história 

que vai ser objeto de critica de hiostoriadores conservadores, ciosos de defender o 

campo de trabalho e que viam no uso desse tipo de documento uma desvalorização 

da história. Mas o uso de um depoimento como esse, representa uma inovação 

metodológica importante e que sem sombra de dúvidas constituiu uma nova forma 

de uso das fontes na historiografia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
130 FREYRE, Gilberto. Um escravo velho. Diario de Pernambuco. Recife, 2 jul. 1942. 
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5.2 – O sentido da colonização 

 

Esse uso da cultura como elemento articulador da memória histórica, por parte 

de ambos os pensadores, vai consubstanciar uma leitura sobre o sentido do 

processo colonial. Para ambos só é possível compreender a sociedade colonial ao 

entendermos o sentido da colonização. Com esse objetivo é que os dois pensadores 

vão buscar os mais variados aportes teórico-metodológicos, nesse projeto de 

compreensão da história irão utilizar das contribuições mais variadas no campo 

metodológico. Freyre e Ortiz dialogam com as divertsas teorias e buscam com isso 

construir uma análise da colonização que explique a formação social de seus países  

Os debates em torno do pensamento de Fernando Ortiz, são amplos; muitos 

debatem sua filiação teórica, se foi funcionalista, estruturalista ou positivista e, em 

muitas ocasiões, se perdem de vista os aportes teóricos de sua concepção 

sociológica ou histórica. Por outra parte, as influências do marxismo em sua obra se 

reduzem a simples contatos, quando, em nossa opinião, foi um conhecedor 

consciente do método de Marx. Penso que uma coisa é a metodologia da 

investigação científica e outra a visão política de Ortiz, que não coincide com os 

termos políticos do marxismo.  

Esse é o caso também de Gilberto Freyre que mesmo tendo uma trajetória de 

oposição política ao marxismo se utilizou de seu arcabouço metodológico na 

construção de sua obra, esse uso do paradigma marxista é admitido pelo próprio 

Freyre, que diz se sentir regozijado quando alguns marxistas o analisam como 

tributário da metodologia marxista, Freyre diz preferir os aspectos poéticos do 

marxismo, ironizando uma critica de Fernando Henrique Cardoso que lhe 

denominava poeta e não cientista social.131 Nesse aspecto é interessante notar que 

a idéia de que Freyre teria um trabalho mais literário que científico tem sido 

disseminada pela escola uspiana nas últimas décadas. Nos últimos anos essa 

posição tem sido revista por diversos estudiosos que buscam resgatar o valor 

científico do trabalho de Freyre, como o historiador Eliezer Cardoso de Oliveira que 

em sua pesquisa sobre as notas de rodapé na obra de Freyre demonstra o rigor 

                                                           
131 FREYRE, Gilberto. Haverá Mitos Transreais? Folha de São Paulo. São Paulo, 15 jul. 1978. 
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científico da construção metodológica do autor de Casa-grande e Senzala.   

Nas obras de Ortiz, posteriores à década de 40, não existe um minucioso 

estudo do modo de produção da sociedade cubana, ainda que possamos dizer que 

o projeto inédito: La primera revolución histórica de Cuba (introducción a un estudio 

de la evolución económica de Cuba), se orientava para essa direção. Da mesma 

maneira, o primeiro volume de sua obra inédita Colón y la entrada del capitalismo en 

América, segundo o historiador Orestes Gárciga: 

Aun cuando Fernando Ortiz no haya arribado totalmente a sus 
conclusiones por la vía directa del estudio que hace Marx del 
surgimiento del capitalismo, independientemente de que cita algunos 
de sus enunciados de El Capital, basta la sola aceptación y 
utilización de la categoría Formación Socioeconómica y su sucesión 
en sus análisis de la evolución histórica de la sociedad, para verificar 
que hace común muchas de sus tésis, sustentadas en este concepto 
esencial, propio de los estudios históricos sociales que sirven de 
base a la interpretación materialista de la historia.132  

O conhecimento de algumas teses do marxismo como metodologia para a 

interpretação dos fenômenos econômicos, sociais e culturais de Cuba, forma parte 

da concepção teórica que permite a Fernando Ortiz formular o conceito de 

transculturação, como processo que dá unidade à multiplicidade de fenômenos 

culturais e econômicos manifestos no devir da história. 

Gilberto Freyre também utilizava o materialismo histórico como base de suas 

reflexões, conforme salientou Ricardo Saens Hayes em prefácio a edição argentina 

de Casa-Grande e Senzala: 

O sociólogo, que nada tem de sentimental, comprova a estreita 
relação entre o fato histórico e o fato material. Para construir seu 
imponente edifício, lançou mão, como método, do materialismo 
histórico, numa singular interpretação marxista e freudiana da 
sociedade brasileira. é Freyre quem se considera assim : 
" Por menos inclinados que sejamos ao materialismo histórico, tantas 
vezes exagerado nas suas generalizações..., temos que admitir 
influência 
considerável, embora nem sempre preponderante, da técnica da 
produção econômica sobre a estrutura das sociedades; na 
caracterização da sua fisionomia moral". 
Aqui não há literatura. A arte de rabiscar e voltar a rabiscar até obter 
períodos fluidos, corretos, harmoniosos, não preocupa Freyre. Para o 

                                                           
132 Orestes Gárciga, “Fernando Ortiz y su interpretación del surgimiento del capitalismo en una obra 
inédita” in: Catauro. Revista Cubana de Antropología, año 3, número 4, La Habana, Fundación 
Fernando Ortiz, 2001), 
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sociólogo, é essencial a descrição do homem, de sua vida material, 
da comida que o sustenta, da roupa que lhe cobre as carnes, da 
casa, palhoça ou guarida que lhe serve de moradia ou esconderijo, 
da forma como trabalha e do que compra, vende ou explora.133 
 

Outro gênero de trabalho que Freyre irá desenvolver em seus estudos 

históricos é o gênero biográfico. Destacam-se no conjunto de sua produção os 

trabalhos: 

- Um engenheiro francês no Brasil. Rio de Janeiro: José Olympio, 1940. 

- Perfil de Euclydes e outros perfis. Rio de Janeiro: José Olympio, 1944. 

- O velho Félix e suas "memórias de um Cavalcanti". Rio de Janeiro: José 

Olympio, 1959. 

- Oliveira Lima, Don Quixote gordo. Recife: Imprensa Universitária, 1968. 

Nesse livros, além de outras obras, Freyre irá ao mesmo tempo em que 

constrói as biografias desses homens e mulheres sui generis relacionar suas vidas e 

o processo histórico brasileiro, nesse sentido o gênero biográfico se apresenta como 

um gênero histórico por excelência. 

Ortiz incursionou também nos estudos biográficos como gênero histórico. 

Nesse aspecto é de singular importância seu livro sobre Frei Bartolomeu de las 

Casas134. Neste texto nos apresenta um modo de análise histórico do período da 

colonização espanhola, que combina as condições objetivas e subjetivas nas quais 

se originou a “Leyenda Negra” de Las Casas, e põe a claro os motivos ideológicos e 

os mecanismos econômicos, as vias e os resultados da conquista da América. Ortiz 

apresenta uma detalhada investigação sobre a implantação do capitalismo no novo 

continente. Sobresai a busca do sentido que animava o discurso político da época, 

refletindo os valores, a maneira pela qual se interpretou a conquista da América por 

seus protagonistas históricos e seus descendentes ideológicos. 

Desde sus inicios - escreve Ortiz - la historia de la invasión y 

                                                           
133 HAYES, Ricardo Sáenz. In: FREYRE, Gilberto. Casa-Grande y senzala: formación de la familia 
brasileña bajo el régimen de la economía patriarcal. Traduzido por Benjamín de Garay. Buenos 
Aires: s. n., 1942. 
134 A revista Albur, orgão dos estudantes do ISA (Instituto Superior de Arte de Havana), publicou as 
fichas manuscritas que Ortiz não chegou a terminar, mas que se encontravam ordenadas a partir do 
seguinte sumário: I: Las Casas y Negros; Bartolomé de Las Casas y su “Leyenda Negra”. II: 
Destrucción de las Indias. V: Negros Defensa. VII-VIII: Cam y después de Las Casas. 
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sometimiento de América por España ha sido escrita en polémica. 
Dos apologéticas y dos invectivas, entre sí cruzadas. 135 

Duas interpretações, a de Cristovão Colombo e a de Frei Bartolomeu de las 

Casas, duas tendências que sobreviveram ao passar dos séculos, que expressam 

modos diferentes de compreensão da realidade histórico social. Referindo-se à 

transcendência histórica do fenômeno da colonização espanhola, Ortiz assinala::  

No, no terminaron en América ni la conquista, ni los horrores ni las 
expoliaciones de sus gentes. Sus riquezas, apenas tocadas, aún son 
inagotables, todavía se saca oro, y sus gentíos, indígenas y 
alienígenas, siguen desamparados y están por redimir. Hogaño como 
antaño, más despotismo que justicia, más iglesia que religión, más 
adineramiento que consumo, más codicia que solidarismo, más 
miseria que bienandanza, más opresión que libertad. 

De aquella época, alborada de la occidentalización del Nuevo 
Mundo, sobreviven dos personajes epónimos: Cristóbal Colón y 
Bartolomé de las Casas; el realista genovés en busca del oro, nuevo 
patrón monetario de los banqueros pontificios y signo de las 
riquezas, y el idealista sevillano tras una utopía social que asegurara 
a la vez la predica de la cristiandad, la transculturación indio 
castellana y el aprovechamiento del imperio indiano español.136 

Ortiz articula o presentismo histórico com a análise da ideologia da época, as 

relações econômicas e os modos de pensar essas relações, os projetos econômicos 

e ideológicos e a interseção de idéias. Neste interessante texto sobre Las Casas, 

valora as contradições do capitalismo mercantil durante o processo de 

“despovoamento” da América, e estabelece o universo espiritual da época; se detém 

especificamente em fenômenos como a escravidão, a ganância, o dinheiro e a 

usura. A partir do estudo destes conceitos, oferece uma descrição das diferentes 

mentalidades que entre si se cruzaram. Exemplo disso foi o modo de compreender o 

fenômeno da usura pela doutrina teológica tomista e a transição desse conceito à 

luz do desenvolvimento do capitalismo mercantil. Ortiz mostra o caráter relativo das 

ideias morais e o desajuste entre ideias e realidades econômicas.  

El problema religioso de la usura no era entonces baladí. Hoy se cree 
que por usura debe entenderse tan solo el “préstamo de dinero a 
excesivo interés”. El énfasis semántico está ahora en el exceso, no 
en el interés de la prestación. Pero en aquellos tiempos no ocurría 
así, “Usura según la doctrina de los teólogos y jurisconsultos es 
ganar sin causa, quien esto hace usurpa la hacienda ajena: Cosa en 
virtud reprobada por la ley natural y divina...”. Los cristianos no 

                                                           
135 Fernando Ortiz, “Fray Bartolomé de Las Casas”, in: revista Albur, Organo de los estudiantes del 
Instituto Superior de Arte, Año IV, número especial, Mayo de 1992, p. 7. 
136 Idem, Ibidem, p. 11. 
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podían ser usureros, o sea, dar préstamo a interés, y solo eran 
prestamistas los judíos, a quienes su religión no les vedaban ese 
tráfico con el dinero. 137 

O conceito de usura e o descrédito que foi ganhando a mencionada doutrina 

durante o processo da conquista da América, mostra a evolução desta idéia, pois a 

doutrina tomista não sobreviveu aos efeitos destrutivos do já pujante capitalismo que 

ia impondo-se aos costumes estabelecidos. A colonização foi um processo violento 

que mostrou a origem sangrenta do capitalismo, sistema portador, como assinala 

Ortiz, de uma “...economía agresiva, individualista y de privilegio, la acumulativa, 

usuraria y adineradora”. 138 

A este processo violento e sangrento de surgimento do capitalismo na América, 

correspondeu um véu ideológico que justificava o processo mesmo da colonização. 

Se debatía acerca dos preceitos morais que fomentavam os sentimentos de 

ganância nos seres humanos, como pretexto das atrocidades que cometeram os 

colonizadores, mas no fundo, explica Ortiz, “Fue un conflicto de éticas, pero más lo 

fue de economías. El eje de la cuestión no estaba precisamente entre virtudes y 

vicios sino más bien entre dos socioeconomías opuestas e inajustables” 139 Nesse 

sentido o proceso colonizador colocava em choque os aspectos éticos dos homens 

europeus.  

Segundo Ortiz também se argumentou ideologicamente a escravidão dos 

índios e dos negros: 

Jurídicamente se quería justificar la esclavitud como un paliativo del 
derecho de matar al enemigo vencido en guerra, filosóficamente se 
quería defender la esclavitud diciendo que a cambio de la pérdida de 
su libertad y del trabajo forzado y enseñándole la religión verdadera 
se beneficiaba al infiel, perdido por su religión falsa y abriéndole la 
vía de una felicidad eterna. En uno y otro aspecto, los esclavos 
debían darse por muy afortunados y agradecidos por el enorme 
provecho espiritual que les venía de su subyugación.140 

Mas os verdadeiros motivos estavam na compreensão do fenômeno da 

escravidão, Fernando Ortiz entendia as expressões da escravidão como um 

fenômeno que: 

                                                           
137Idem, Ibidem, p. 27. 
138 Idem, ibidem, p. 54. 
139 Idem, ibidem, p. 51. 
140 Idem, ibidem, p. 134. 
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deshumaniza jurídicamente al trabajador y lo convertía en una 
máquina o cosa, en una “pieza” del aparato productor 
económicamente lo reducía a una inversión de dinero, a un valor 
monetario como la tierra, la siembra, el buey, el trapiche o el 
producto. Minas de oro, ingenio de azúcar y dotación de esclavos, 
todo fue como una moneda o dinero; todo fue capital.141 

No complexo processo que se gera com a conquista da América, Fernando 

Ortiz deslinda as concepções ideológicas que justificaram este processo, os 

preceitos morais tradicionais que entravam em conflito com a nova realidade social, 

para enfatizar que os fenômenos econômicos, aparentemente em um segundo 

plano, abrem caminho para, em última instância, a compreensão histórica desse 

período do inicio do capitalismo na América. O capitalismo segundo Ortiz: 

Irrumpió en las Indias con la dulzura de los ingenios azucareros y con 
raudales de oro y plata de las minas continentales, y brillo de 
pedrería y perlas. 
Como era de esperarse, los argumentos de base económica se 
impusieron sobre los éticos y la trata esclavera de negros africanos 
para las tierras y trabajos de América fue sometida y aumentada 
hasta el siglo XIX, sin condena del Trono ni de la Iglesia, pues ambas 
instituciones políticas se aprovecharon directa e indirectamente de la 
esclavitud negra, que fue una de las bases sustentadoras del 
régimen económico - social de este mundo americano y de sus 
clases dominadoras.142  
 

Violentaram-se os ritmos da história no continente americano, e no antigo 

mundo, as ideias refletiram as novas realidades. É oportuno assinalar que paralela 

às origens do capitalismo agressivo e endinheirado na América, coexistiu a cultura 

humanística de pensadores como Thomas Morus, Erasmo de Roterdã, Las Casas e 

Juan Luis Vives. Ou seja, o universo ideológico da época se expressou 

contraditoriamente. A relação entre a consciência de uma época, manifestada pelos 

protagonistas dos acontecimentos históricos, e o conjunto de relações 

socioeconômicas que definem ao homem, se aprecia na análise histórica 

desenvolvida por Ortiz, que estima importante definir a tendência das ideias de uma 

época e a reconstrução do ambiente espiritual. Portanto, sua concepção das 

mudanças históricas não se limita à compreensão dos fatos econômicos e das 

relações sociais, também é extensiva às mentalidades dos homens. O que mais 

sobressai é que Ortiz não divide a sociedade em estruturas e níveis, não fragmenta 

a história, em todo caso se aprecia um intento de história total, de conjugar o 

                                                           
141 Idem, ibidem, p. 88. 
142 Idem, ibidem, p. 113 
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econômico, o político, o cultural, o psicológico, no devir da sociedade. 

Nesse aspecto Freyre apresenta uma leitura similar do processo colonial, os 

indígenas e os africanos foram incorporados ao complexo açucareiro de maneira 

arbitrária, os ritmos de suas histórias foram alterados, mas sobreveio com esse 

processo violento e impositivo uma sociedade que apresenta novas possibilidades e 

essas possibilidades residem exatamente na criação de um novo tipo de sociedade 

nas regiões coloniais da América, uma sociedade mestiça e que por essa mesma 

característica pode ser geradora de uma nova cultura, diferenciada das sociedades 

européias, em especial da anglo-saxônica. Para Freyre o sentido da colonização 

residiu na exploração econômica dos espaços tropicais, contudo devido às 

características dos povos que participaram desse processo surgem novas 

possibilidades sociais expressas na cultura: 

Desde o século XVI que ao sentido continental do esfôrço 
colonizador do português na América corresponderam tendências no 
sentido de coagulação da energia lusitana em várzeas mais 
favoráveis á cultura da cana de açúcar, em pontos do litoral mais 
favoráveis ao trafico marítimo, à armazenagem de produtos, à 
constituição de cidades, ao embarque e exploração de pau-brasil e 
de peles, esboçando-se dêsse modo áreas econômicamente 
estratégicas que depois se acentuariam em regiões mais 
amplamente culturais. 143 

A interpretação freyreana entende que partindo do projeto econômico de 

colonização, configurou-se simultaneamente um projeto de expansão da cultura. 

Cristalizando nesse processo uma nova conformação cultural. Em outros termos, o 

processo de exploração colonial teve um desdobramento cultural, que permitiu ao 

povo brasileiro a criação uma cultura própria, que traz elementos da cultura 

portuguesa, mas que é diferenciada desta, pelos elementos africanos e indígenas 

que participaram de sua formação. 

 

 

 

 

                                                           
143 FREYRE, Gilberto. Continente e ilha. Rio de Janeiro: Casa do Estudante do Brasil, 1943. 
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5.3- Uma história descolonial 

 

Ao entenderem o processo colonial como uma expressão das contradições 

entre o espírito do capitalismo e suas formulações éticas, Freyre e Ortiz lograram 

uma percepção da história colonial em sua inteireza. O reconhecimento da história 

como processo contraditório em si mesmo, que se define pela lógica interna das 

estruturas econômicas, mas não se reduz a ela, permite a Ortiz analisar fatores 

como a chamada “guerra de los vientres” e a “guerra de los sexos”, fenômenos 

sociais aparentemente secundários que jogaram um papel decisivo num momento 

dado do choque entre duas culturas socioeconômicas opostas e inajustáveis.  

Outra perspectiva que lhes permitiu entender melhor a vida mateiral e a história 

social foi o estudo da alimentação. Gilberto Freyre produziu estudos sobre a 

importância da mandioca na alimentação brasileira, sobre o papel dos africanos na 

colonização ao contribuírem com seus conhecimentos alimentares, fundamentais 

para que os portugeses conseguissem obter uma dieta nutritiva nas regiões 

colonizadas. 

O historiador francês Marc Bloch se referiu à importância do estudo da 

alimentação para o conhecimento histórico. A este respeito Ortiz, desde uma 

perspectiva similar, estabelece a relação da alimentação com o nível de 

desenvolvimento da economia dos aborígenes,  

...la guerra de los vientres llevó a unos y otros al hambre. No había 
bastimentos preparados para sostener a la vez a los blancos 
invasores y los bermejos indígenas, mientras estos tuviesen que 
abandonar sus cultivos, cacerías y pescas para dedicarse al laboreo 
del oro, forzados por los españoles.144 

Não nos pode escapar esta visão orticiana que tenta integrar todos os fatores 

que influem nos acontecimentos históricos. Portanto, se olharmos para as obras que 

expressam claramente o seu pensamento histórico, descobrimos que Ortiz é um 

precursor na indagação de problemas essenciais da historiografia cubana; não 

desenvolve uma teoria mas assinala os aspectos a serem seguidos pelo historiador, 

nos oferece chaves para compreender os fenômenos socioculturais cubanos. 

                                                           
144 Fernando Ortiz: “Fray Bartolomé de Las Casas”, in: revista Albur, p.74. 
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Em um dos livros de Ortiz: Inquisidores y brujas, a história, os mitos e as 

realidades se mesclam para definir o espírito que prevaleceu na Europa durante os 

séculos XV e XVI. Nele Ortiz retoma o tema do livro Historia de una pelea cubana 

contra los demonios, e, em “defesa póstuma” do inquisidor cubano Joseph González 

de la Cruz, inicia uma alegação histórica para demonstrar como foi possível que na 

Cuba do século XVII e, em particular, na villa de San Juan de los Remedios, existira 

um representante da Santa Inquisição.  

Ortiz em uma linguagem clara e precisa mostra as obras que pode ler o pároco 

de Remedios, a origem histórica daquele povoado. Define a função social que 

desempenharam as crenças religiosas no século XVII, e trata de discernir entre o 

certo e a fantasia, entre o mitológico, o imaginário e a realidade social. 

A sabedoria em Inquisidores y brujas aflora em cada parágrafo, o “raro saber“ 

de coisas antigas, de feitiçarias e inquisidores, conformam um quadro de fatos que 

se articulam dentro de uma lógica histórica, que explica os processos de 

transculturações religiosas, sobretudo a origem de fenômenos e tradições de 

antanho. Por meio do estudo das ideias, das controvérsias entre personagens reais 

e emblemáticos, Ortiz reconstrói o sistema de valores teológicos eclesiásticos e o 

sistema de valores da teologia popular, e conjugando dinamicamente ambas 

cosmovisões, define fenômenos sociais, como o do aquelarre, instituição simbólica 

da brujería. 

Como no livro sobre Frei Bartolomeu de Las Casas, o estudo das ideias se 

apresenta como a análise de mentalidades em seu contexto e contraditório decurso. 

Ortiz para mostrar a continuidade e ruptura dos processos espirituais, conjuga 

dialeticamente o papel na história dos modos de produção e o lugar das ideias e a 

consciência de uma época na determinação do homem como resultado de múltiplas 

e complexas relações socioculturais. Nele radica sua posição que supera qualquer 

interpretação idealista ou absoluta da realidade histórico social. 

A caracterização do pensamento de Fernando Ortiz em diferentes etapas de 

seu trabalho intelectual e social, demonstra a evolução ideológica que experimentou 

sua obra, a qual transitou desde as posições iniciais do positivismo criminológico 

italiano até uma concepção histórica que inter-relaciona os fenômenos sociais desde 

uma perspectiva dialética, sempre em função da “lógica do objeto”. 
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Ainda que em suas obras de juventude não tenha seguido ao pé da letra aos 

mestres Manuel Sales y Ferré e César Lombroso, tampouco assumiu 

miméticamente as ideias dos antropólogos difusionistas e evolucionistas do tipo de 

Edward Taylor e James Frazer, que concentravam sua atenção na sistematização e 

classificação dos elementos das mais diversas culturas extraídas fora de seu 

contexto histórico. De ambas fontes teóricas Ortiz assimilou a rigorosidade do 

positivismo quanto à utilização do documento e a observação como métodos de 

investigação, mas se diferenciou de seus professores na medida que estabeleceu 

seu objeto de estudo, as maneiras e os instrumentos teóricos para indagar numa 

sociedade que não tinha nada em comum com as sociedades primitivas estudadas 

por Taylor, Frazer ou Malinowski. 

Da mesma maneira Freyre nunca incorporou de maneira total nehuma das 

teorias com as quais dialogou, na verdade Freyre tinha como uma de suas 

características a busca pela originalidade, sempre tentando mais influenciar que ser 

influenciado, isso pode explicar mesmo a ausência dos livros de Ortiz na biblioteca 

freyreana, na medida em que ele não gostava de deixar pistas sobre as leituras que 

o influenciavam. 

Ortiz se propôs ao estudo de uma sociedade neocolonial, de economia 

dependente e agrária, etnicamente heterogênea, na qual os processos de formação 

da cultura nacional estavam presentes, onde a unidade e a diversidade de culturas 

confluíam em um mesmo e peculiar cenário social. Estas características históricas 

concretas influem notavelmente na permanente busca de um instrumental teórico em 

acordo com as exigências científicas perseguidas por Ortiz. Esse rigor científico 

explica a diversidade de pensadores, sociólogos, antropólogos, historiadores, 

psicólogos, economistas, filólogos que aparecem em suas páginas de investigação, 

sempre em busca de uma resposta aos fenômenos etnoculturais cubanos.  

A obra de Fernando Ortiz, assim como a de Gilberto Freyre, deve estudar-se a 

partir de seu percurso lógico e histórico. Seu pensamento evolucionou 

paulatinamente ante situações novas, e deu resposta às problemáticas culturais, 

econômicas e políticas próprias do momento histórico em que lhe correspondeu 

atuar. Pelo momento histórico são suscetíveis de críticas aqueles trabalhos que 

valoram a obra de Ortiz unilateralmente, referindo-se a um aspecto específico de sua 
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prática intelectual; estes geralmente nos apresentam um Ortiz que corresponde com 

os inícios de sua trajetória, sob a influência da criminologia lombrosiana, e 

desconhecem o pressuposto metodológico, de que ao pensador se deve estudar em 

seu ritmo histórico, atendendo às exigências ideológicas de seu tempo. 

Da mesma forma com Freyre ocorre esse anacronismo na critica a sua obra, o 

debate sobre a democraqcia racial sobrepuja as obras e se torna centro da crítica. 

Não respeitando-se as temporlidades e os contextos em que suas obras foram 

escritas.  

Ainda que em suas obras não existam estudos teóricos que expliquem o 

método utilizado, nelas se descobre a combinação de conhecimentos teóricos que 

pertencem a escolas de filosofias distintas, e sem chegar a ser eclético ante o objeto 

de estudo, ambos elegem o que se adéqua de cada teoria social a seus interesses 

científicos de investigação, sem abandonar suas posições ideológicas e sempre 

ampliando sua concepção do mundo. 

Em particular o positivismo inicial de Fernando Ortiz tem um caráter 

progressista, por sua confiança na ciência, na cultura e na educação, como vias 

eficazes para solucionar o atraso econômico e social a que estava submetido o povo 

cubano. Ademais, se caracterizou pelas constantes assimilações de elementos 

modificadores, incluindo aquisições da Escola dos Annales e do marxismo. Esta 

característica de sua concepção tem haver com seu método de trabalho, de 

conservar o espírito positivista do estudo científico concreto dos fenômenos e, ao 

mesmo tempo, assumir aquelas concepções que lhe permitem descobrir o 

desenvolvimento histórico da sociedade cubana. 

No pensamento histórico de Fernando Ortiz se manifestam elementos da teoria 

da história positivista, da Escola dos Annales e finalmente da historiografia marxista. 

Também se aprecia um conjunto de ideias herdadas da tradição de pensamento 

cubano. 

Em suas ideias está presente a concepção liberal de implantar uma sociedade 

capitalista, democrática, desenvolvida e independente. Todo o contrário ao 

positivismo conservador, que cría na incapacidade dos cubanos para a vida 

civilizada e democrática, inspirado na ideologia do anexionismo de Cuba aos 
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Estados Unidos. 

Em Gilberto Freyre a concepção da relação entre cultura e história conduziu a 

uma visão que insere o Brasil na especificidade da América Hispânica, o Brasil 

compartilhou do destino colonial hispânico e portnato compartilha de seu destino 

histórico: 

O Brasil é nação hispânica. Duplamente hispânica -portuguêsa e 
também espanhola em sua formação européia. Como tal, faz parte 
do mundo hispânico, especialmente da América Hispânica (hispânica 
no sentido de ibérica). E especialìssimamente do mundo que pode 
ser denominada hispano-tropical; da América que seja considerada 
hispano-tropical. 
A expressão "América Hispânica" pode significar para um homem de 
estudo uma realidade quase de todo diferente da realidade que nela 
antevê outro homem de estudo. As verdades de Pirandelo se aplicam 
de modo incisivo ao problema da definição do que seja a América 
Hispânica. 145 
 

A partir dessa visão Freyre atribui uma missão compartilhada pela America 

Hispânica, a missão de se constiuiur em uma nova civilização, em uma nova 

possibilidade de desenvolvimento humano: 

Considerada de modo porque aqui se sugere, a missão da América 
Hispânica - situada, em grande parte, em espaço tropical - parece 
dever afirmar-se cada vez mais como um desmentido à tese de que 
as civilizações mistas e as populações mestiças são incapazes de 
competir, em virtudes criadoras, com as civilizações chamadas puras 
e com as raças intituladas puras. É um desmentido que vem da arte 
cusquenha à moderna arte mexicana; que vem do "Bandeirante" 
brasileiro dos dias coloniais do Brasil - mestiço de branco e de 
ameríndio - ao moderno brasileiro do tipo "Paulista", notável pela 
energia e pelo ânimo empreendedor. Brasileiro de tipo "Paulista", no 
sentido de Bandeirante, que inclui o nordestino, particularmente o 
cearense; que inclui o sul-riograndense, que inclui o próprio carioca 
de hoje, tão decidido, ao que parece, a mostrar ao Brasil sua 
capacidade de homem realizador quanto o seu compatriota de Mato 
Grosso ou do Amazonas. Capacidade em que se manifesta com 
ânimo caracterìsticamente hispânico: o empreendedor em 
contraditória união com o inclinado ao lazer, ao gôzo do "dia santo", 
do desprêzo, até, pelos rigores do tempo cronométrico.146 

Dessa perspectiva é que se radicaliza o projeto de uma história descolonial, 

que se radica em uma nova cultura, desligada da cultura européia, ainda que tendo 

sido formada pela contribuição hispânica, mas diferente desta por suas 

características mestiças:  

                                                           
145 FREYRE, Gilberto. Brasil, nação hispânica: novas sugestões em torno de um tema já versado 
pelo autor. Salvador: Universidade Federal da Bahia, nº 114 - 115, mai./jun. 1966.  
146 Idem, ibidem. 
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Os que desejamos que o desenvolvimento da cultura brasileira tome 
livremente aspectos extra-europeus, numa afirmação corajosa do 
que já denominei de vigor hibrido sociologico, não queremos de 
modo nenhum - fique este ponto bem claro - sacrificio de tudo quanto 
é valor europeu incorporado á nossa vida a substitutos extra-
europeus. A cultura nova e, tanto quanto possivel, original que 
desejamos vêr desenvolvida no Brasil seria principalmente nova e 
original pela combinação e harmonização de valores de origens 
varias - amerindia, européia, africana, asiatica - dentro das 
necessidades e das condições do meio americano, em geral, e 
brasileiro em particular, e por obra e graça de cruzamento de 
sangues a interpenetração de culturas diversas, considerada a luso-
cristã a decisiva, embora de modo nenhum a exclusiva. Não sendo 
nem o Cristianismo nem a cultura iberica creações ou expressões 
caracteristicamente européias mas, em muita coisa essencial, extra-
européias, daí resultaria o primeiro ponto de apoio firme ás 
pretensões extra-européias das culturas hispanoamericanas, em 
geral, e da brasileira, em particular. 147 

Portanto a história colonial, de maneira dialética, produziu as condições de 

superação do colonialismo combinando e harmonizando as contribuições 

ameríndias, européias, africanas, asiáticas. Sem negar os conflitos inerentes ao 

processo de exploração colonial porém vislumbrando o surgimento de uma nova 

matriz social, descolonial, múltipla e extra-européia ou como diria o mestre Fernando 

Ortiz: transcultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
147 FREYRE, Gilberto. Em torno do problema de uma cultura brasileira. Philosophy and 
Phenomenological Research. Buffalo, N.Y., n. 4, v. 2, p. 167-171, Dec. 1943. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Durante o século 20, os intelectuais Latino-americanos buscaram construir uma 

interpretação da nação formulada em termos de uma identidade nacional que 

integrasse as identidades específicas, definidas a partir de etnias, religiões, 

geografias, e outros elementos que justificassem regionalismos e particularismos. A 

identidade nacional deveria incorporar esses elementos idiossincráticos em uma 

única e abarcadora conformação nacional.  

No presente momento, existe entre os intelectuais uma preocupação de 

resgatar essas particularidades e de analizar as identidads em uma perspectiva 

multicultural. Contudo, é importante entender que esse debate entre cultura nacional 

unificada e multiculturalismo não é recente, ele é um tema que tem sido discutido ao 

longo de todo o século XX e que agora, no século XXI, é retomado por autores que 

buscam rediscutir a temática das identidades incorporando as discussões da 

chamada subalternidade.148  

Procuramos, ao longo desse trabalho, demonstrar como Gilberto Freyre e 

Fernando Ortiz inseriram-se nesse debate, como esses intelectuais produziram suas 

leituras sobre a identidade nacional respondendo às demandas por sentido impostas 

pelo contexto histórico em que viveram, pelas construções teóricas que os 

precederam e como ambos, nesse processo, construíram modelos interpretativos de 

suas respectivas realidades. 

O vínculo que estabelecem entre ciência e consciência nos permite 

compreender suas ideias políticas e científicas. Sua concepção da história tem como 

ponto culminante definir e prever o futuro da sociedade cubana e brasileira, e como 

fator condicionador, a aspiração política de que Cuba e Brasil alcancem um alto nível 

de desenvolvimento econômico, social e cultural independente e cientificamente 

orientado. Por esta razão, não ficaram alheios aos movimentos políticos, suas 

posições ideológicas se complementam com os estudos sociológicos e históricos. 

                                                           
148 É o caso do grupo modernidad/colonialidad composto por autores como Enrique Dussel, o 
sociólogo peruano Aníbal Quijano e, mais recentemente, o semiótico e teórico cultural 
argentino/estadunidense Walter Mignolo. 
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Ortiz chegou à formulação prática de que o ideológico não pode limitar o científico. A 

ideologia adquire, assim, uma dimensão necessária, sem predominar sobre a 

consciência científica. 

É evidente que, tanto ele quanto Freyre, não conseguem fugir das ideologias, 

são homens em situação e que, portanto, apresentam visões de mundo mediadas 

por suas vivências. Não é sem razão que ambos vão, nos anos de juventude, 

dedicar-se a vida política. Aliás, essa é outra similitude que suas trajetórias 

apresentam: ambos foram deputados e tiveram uma participação ativa nas lutas 

democráticas. Ortiz combateu de maneira firme a ditadura de Machado, enquanto 

Freyre se opôs ao Estado Novo. 

Os conhecimentos de Ortiz da tradição de historiadores cubanos, sua 

identificação, nos aspectos fundamentais, com as ideias de José Antonio Saco, lhe 

permitiram desenvolver uma concepção de integração do passado e do presente, na 

história de Cuba, como força modificadora da realidade social. 

A história, para Ortiz, é assumida desde uma perspectiva transcultural, ou seja, 

integra os fenômenos econômicos, sociais, políticos e culturais, sem fragmentar o 

conhecimento histórico, o que torna evidente um intento de história total, como 

processo no qual se mesclam, dialeticamente, a natureza, o modo de produzir, a 

relação entre os homens, os interesses econômicos, os costumes e a cultura da 

sociedade como um todo. 

Uma proposta valiosa é a reconstrução ideológica do fato histórico, e do 

ambiente espiritual da época, a sensibilidade, os modos de pensar em torno aos 

problemas levantados em cada momento histórico específico. Para evitar, deste 

modo, o estudo dos fenômenos sociais extraídos de seu ritmo histórico e, para dar a 

conhecer o conjunto de fatores espirituais que influem na conformação da 

consciência individual e social em um período específico da história. 

A partir da relação entre o particular e o geral, Ortiz conforma sua visão da 

cultura cubana, como unidade cada vez mais íntegra e dialética de fatores humanos 

específicos e universais. 

Os estudos orticianos refletem a história dos sem histórias: escravos africanos, 

setores sociais marginalizados, as culturas oprimidas e subestimadas, em geral, a 
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cultura ignorada do povo cubano. Seu humanismo, dando continuidade à tradição 

progressista cubana, o elevou a novos horizontes conceituais e metodológicos e a 

sucessivas superações paradigmáticas que o situam como homem fundador da 

cultura cubana. 

O impulso cultural que preside e dirige seu método, através de um enfoque 

crítico fincado na história dos homens, torna-se ferramenta científica para acessar os 

processos mais intrincados e revelar mediações e condicionamentos. Com ele, suas 

concepções históricas captam a multiplicidade e desvelam relações hierárquicas, 

matizes, determinações essenciais e comportamentos reais.  

Há, no pensamento do estudioso cubano, um suporte histórico-cultural que 

ilumina suas próprias concepções históricas. O conhecimento da história do homem 

como atividade humana sintetizada na cultura e esta como base e medida em 

desenvolvimento, permite ao denominado, terceiro descobridor de Cuba, ascender 

teoricamente e fundar uma obra de valor indiscutível para compreender o processo 

de formação da identidade cubana e seus complexos processos de gestação, 

incluídos os de caráter econômicos. 

O nexo cultura e historia na obra de Ortiz é imanente ao discurso mesmo. Não 

concebe a história cubana separada da cultura, nem uma concepção da cultura que 

ignore a história. Todos os trabalhos - e com mais força argumental os de sua etapa 

madura- se fundam em uma concepção sociocultural antropológica, onde o devir 

histórico se explica a partir do próprio movimento do homem e da sociedade que se 

concreta na cultura. 

A concepção da história de Fernando Ortiz constitui uma proposta de estudo 

social, que atua como arma teórica de orientação do dever ser cubano. Por este 

motivo, o seu vínculo com a tradição do pensamento nacional é de raiz, e sua obra 

dá continuidade aos estudos sociais de José Antonio Saco, Antonio Bachiller y 

Morales e Enrique José Varona. 

Fernando Ortiz trouxe sua visão e esforço intelectual para a cultura e a tradição 

do pensamento progressista da sociedade cubana, convertendo-se, como os que o 

antecederam, em paradigma do cubano, em protagonista e edificador de sua própria 

história, a do povo de Cuba. 
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Gilberto Freyre apresenta uma leitura similar dos processos históricos do Brasil, 

em sua perspectiva, a história é expressão da cultura e se relaciona com esta de 

maneira dialética; toda cultura é histórica e toda história é cultural. Para ele, não é 

possível separar-se os dois campos de estudo. 

Freyre dialogou com a tradição historiográfica que o precedeu, sua obra é, na 

verdade, fruto desse diálogo, autores como Nina Rodrigues, Silvio Romero, Oliveira 

Vianna, são aqueles aos quais sua obra é direcionada. É no debate com a 

intelectualidade que o precedeu que Freyre plasma sua conmcepção da história e da 

cultura brasileira. 

A concepção da história, presente na obra de Freyre, se articula a partir da 

noção de que a história do Brasil é a história dos povos que o colonizaram, isso já 

pressupõe uma mudança interpretativa, para ele, o negro é também ativo em nossa 

colonização, a história é, nesse sentido, resgate das contribuições de povos 

marginalizados pela historiografia tradicional. 

Ao pensarem a historia em um viés descolonial – dado que a colonização não 

representa para ambos a imposição de uma cultura, sendo na verdade a construção 

de uma nova coformação cultural – Freyre e Ortiz construíram uma nova 

possibilidade interpretativa de seu sentido. Para ambos, a colonização começa por 

um movimento econômico, mas, ao colocar em contato homens e culturas distintas, 

possibilita o surgimento de uma nova possibilidade sócio-cultural. As sociedades da 

América Hispânica, as instituições e os homens que fazem parte delas, são 

herdeiras da tradição e da história ibérica, mas são, ao mesmo tempo, sua negação 

por terem incorporado, de maneira dialética, as contribuições de outros povos e 

ambientes. 

As concepções de Freyre e Ortiz, relativas à identidade cultural, foram 

inovadoras e lograram romper com os modelos interpretativos que buscam definir a 

identidade como algo estanque e fixo, para eles a identidade, por ser expressão da 

cultura é, antes de mais nada, a possibilidade da mudança, pois a cultura é o locus 

da transformação por excelência. Uma cultura que não aceita a mudança tende a 

desaparecer, conforme salientaram HOBSBAWN E RANGER (1977). 
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HALL (2001), e os defendores do chamado multiculturalismo, argumentam que 

as identidades não são aspectos unificados, completos, seguros ou coerentes, 

sendo marcadas muito mais pela multiplicidade desconcertante de identidades 

possíveis e temporárias. Contudo o debate sobre a cultura e sua especificidade não 

constituem um campo consensual conforme nos indicou SAHLINS (1997): 

Assim, para um povo colonizado ou racialmente discriminado, uma 
referência à sua cultura — por exemplo, a “cultura nuer” ou a “cultura 
afro-americana” — seria uma forma de marcar hegemonicamente 
sua servidão. Daí as críticas correntes ao conceito de cultura 
enquanto tropo ideológico do colonialismo: ela seria um modo 
intelectual de controle que teria como efeito “encarcerar” os povos 
periféricos em seus espaços de sujeição, separando-os 
permanentemente da metrópole ocidental progressista. Ou, falando 
de modo mais geral, a idéia antropológica de cultura, por conspirar 
para a estabilização da diferença, legitimaria as múltiplas 
desigualdades — inclusive o racismo — inerentes ao funcionamento 
do capitalismo ocidental 

Pro outro lado, vemos ainda hoje, disputas que tem como centro a integração 

do negro na sociedade nacional. Um exemplo claro disso são as chamadas políticas 

afirmativas, que buscam produzir uma inserção social, educacional e cultural do 

negro em espaços considerados eminentemente de brancos. O fato é que essas 

múltiplas identidades terminam por ser inseridas em uma identidade mais ampla, 

que é a nacionalidade. Ao mesmo tempo em que existem culturas específicas, 

sobrevive o fenômeno nação. 

Em nossa perpectiva a questão da identidade nacional ainda não se encontra 

resolvida, por mais que os debates tenham se radicalizado em posições 

antagônicas, o que se pode perceber é que as identidades específicas – sejam elas 

estabelecidas a partir de raça, etnia, gênero, classe social, religião ou qualquer outro 

conceito ou categoria - convivem com as identidades nacionais. A identidade 

pensada por Freyre e Ortiz se articula de uma maneira semelhante a esta realidade, 

pois ambos vão buscar na multiplicidade de componentes identificar as 

características próprias de cada cultura nacional. 

O aporte de ambos entende a cultura como uma conformação ampla, sem 

negar as partes constitutivas de seu todo. Sua leitura não se prende nem à idéia de 

uma identidade homogênea, conforme a que os autores do século XIX defendiam, 

nem cai nos regionalismos e especificismos que negam as possibilidades de 
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compartilhamento cultural e social entre povos diferentes. Sua perspectiva é 

eminentemente integradora, dialógica e transitiva, entendendo que, mesmo com 

suas especificidades, existem elementos comuns aos povos que compõem as 

culturas nacionais, e mesmo continentais. É esse sentido que permite a ambos 

pensar a identidade de seus países inserida na identidade Latino Americana. 

Ao proporem uma identidade Latino Americana, sem negar as idiosincrasias 

dos diversos povos de nossa América, Freyre e Ortiz conseguiram produzir um 

pensamento eminentemente americano, pois entende que se existe um elemento 

que liga homens e mulheres tão diferenciados entre si é sua condição de povos que 

sofreram em sua história processo semelhantes de exploração, de desumanização, 

de imposições e de lutas análogas. É justamente esse o sentido último de seu 

pensamento, as possibilidades civilizacionais que os povos latinoamericanos 

compartilham. 

Nas décadas de 1960 e 1970 Gilberto Freyre foi transformado no inimigo 

número um do movimento negro brasileiro. Sua obra foi criticada e rechaçada como 

expressão do autoritarismo e de uma visão de mundo que relegava o negro a um 

papel de conformismo e subserviência. Freyre era o filho das oligarquias que insistia 

em querer manter o negro sob o jugo da elite branca. 

Por outro lado, a obra de Fernando Ortiz cada dia mais passava a ser 

absorvida por esse mesmo movimento como expressão de uma visão libertadora e 

valorizadora da cultura afro-americana. De maneira lenta e gradual o conceito de 

transculturação foi absorvido pelo movimento negro e passava a ser um conceito 

cada dia mais influente entre os intelectuais que participavam das lutas da negritude. 

Essa distorção, que leva alguns inclusive a considerar o pensamento de 

ambos antagônico, é fruto das trajetórias políticas que ambos tiveram após os anos 

1950, mas que se incorporaram nas interpretações de suas obras anteriores a esse 

período, daí as afirmativas de que existiria racismo na obra freyreana dos anos 1930 

e 1940.  

Nesse ponto, reside um outro aspecto importante de suas trajetórias. Ainda 

que, partindo do conceito de raça, ambos foram intelectuais que contribuíram 

justamente para aniquilar esse conceito e suas distorções racialistas e biologísticas. 
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O século XX teve como marca indelével a sobrevivência de sociedades marcadas 

pela separação racial, pelos conflitos interétnicos que terminaram, as vezes de forma 

trágica, favorecendo interpretações errôneas sobre as diferenças entre os diversos 

grupos humanos. 

Se é consenso hoje, entre os estudiosos dos diversos ramos da ciência, que 

não existem raças, por outro lado, o racismo sobrevive e se reforça, sendo um 

fenômeno que ganha força diante dos essencialismos e das diversas expressões de 

pureza de uma etnia em relação às outras. Movimentos sociais ganham corpo ao 

defender esses pontos de vista, sejam eles defensores do essencialismo branco, 

como os skinheads, ou do essencialismo negro de grupos que defendem uma 

reparação pelos séculos de exploração a que o homem negro foi submetido. 

Talvez a visão de Gilberto Freyre e Fernando Ortiz seja um tanto quanto 

romântica, uma idéia de que os homens poderiam viver em harmonia, 

independentemente da cor da pele, compartilhando experiências culturais e 

enriquecendo-se mutuamente nesse processo. Os conflitos vivenciados pela 

humanidade nesse aspecto mostram que essa visão é bem distante da realidade, 

mas é Justamente por isso que seu projeto se torna atual e relevante, pois se os 

racismos não foram superados é tarefa dos intelectuais da atualidade combatê-los 

de maneira radical. Portanto, os desafios de nossa época são muito parecidos com 

aqueles que Freyre e Ortiz enfrentaram, e faz-se necessário aproveitar sua 

experiência como contribuição a esse combate. 

Por outrolado, este trabalho tem a intenção de contribuir no debate sobre a 

construção do pensamento descolonial Latino Americano, entendendo que ao 

romper com o europeísmo Freyre se vincula fortemente a essa perspectiva 

interpretativa, sob a influência de Ortiz e dos pensadores da América Hispânica de 

sua época, e consubstanciando um novo paradigma na historiografia. Freyre e Ortiz 

representam em cuba e no Brasil esse novo paradigma e constituíram um momento 

único na história intelectual de nossa América. 

Temos a consciência de que as ideologias são parte inerente ao trabalho de 

todo historiador, que a história dos intelectuais é eivada de visões de mundo 

pautadas em interesses e em horizontes de espectativas, que são fruto da vida e da 

inserção social, econômica, cultural e política de todo homem e mulher que busca 
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posicionar-se diante do mundo e dos desafios de sua época, não é outro o sentido 

que possui suas obras e trajetórias, ambos foram intelectuais – na perpectiva 

sartreana – e não cientistas, pois suas obras não se limitaram a apresentar uma 

determinada contribuição ao campo do conhecimento, forma obras que se 

posisionaram diante das demandas de seu tempo. 

É com essa consciência que nos propusemos a analisar o contexto intelectual 

de Gilberto Freyre e Fernando Ortiz, sem ter a pretensão de esgotar o debate, mas 

tentando contribuir com alguns elementos e aspectos que ainda não haviam sido 

estudados em suas trajetórias e em suas relações. Pois, em que pesem as 

ideologias, foram homens que contribuíram com suas visões sobre a história de 

seus países, que produziram modelos interpretativos de nossa identidade e que ao 

se influenciarem mutuamente construíram um campo intelectual Latino Americano 

que precisa ser estudado pela relevância das questões que discute e pela amplitude 

que suas obras e vidas tiveram. 

Principiamos essa tese com uma pergunta: o que é um intelectual? A essa 

altura podemos dar ao menos uma resposta parcial: Gilberto Freyre e Fernando 

Ortiz foram dois intelectuais. Por não terem se limitado a descrever uma 

determinada realidade, buscaram intervir nas sociedades em que viveram e foram 

simultaneamente produtos e produtores de sua história. Foram homens de seu 

tempo e artífices da realidade que queriam ver transformada. 

Quando publicou Casa-Grande e Senzala em 1933, Gilberto Freyre foi 

acusado por um crítico de ter um grande defeito em sua obra: não concluir! A obra 

de Freyre fugia do paradigma positivista, que pensava a ciência em termos 

objetivos. A crítica não compreendia que, a riqueza de sua análise estava 

justamente nas possibilidades que abria, e não na apresentação de conclusões. As 

ciências humanas, nos últimos tempos, incorporaram essa perspectiva, algo que 

hoje é senso comum nas academias de todo o mundo, mas que parecia um defeito 

grave nos anos 1930. Tendo isso em conta, esperamos que esse trabalho não tenha 

concluído nada, mas que amplie o debate, ao demonstrar algumas perspectivas que 

merecem a atenção da história, e dos que se dedicam ao seu estudo. 
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