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Resumo

O presente artigo tem como escopo estudar os conceitos de 
História e Cultura em Gilberto Freyre e em Fernando Ortiz, esses 
conceitos estão intimamente entrelaçados em suas respectivas 
obras e são base de suas interpretações sobre a identidade 
nacional no Brasil e em Cuba. Ao mesmo tempo buscamos 
demonstrar como na construção de seus trabalhos esses conceitos 
foram fundamentais, servindo para estruturar a teoria com que 
interpretaram o sentido e os limites da nação, tanto no Brasil 
quanto em Cuba, demarcada em uma perspectiva multicultural 
e integradora das diferentes etnias que compuseram a cultura e a 
sociedade nos seus respectivos países.

Palavras-chave: História, cultura, multiculturalismo, identidade, 
nação.

Resumen

Este artículo tiene como fi nalidad estudiar los conceptos de 
História y Cultura en Gilberto Freyre y en Fernando Ortiz, esos 
conceptos están íntimamente entrelazados en sus respectivas 
obras y sirven de base a sus interpretaciones sobre la identidad 
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nacional en Brasil y en Cuba. Al mismo tiempo buscamos 
demostrar como em la construcción de sus trabajos esos conceptos 
fueron fundamentales, sirviendo para estructurar la teoría con que 
interpretaron el sentido y los límites de la nación, tanto en Brasil 
como en Cuba, demarcada en una perspectiva multicultural e 
integradora de las diferentes etnias que compusieron la cultura y 
la sociedad en sus respectivos países.

Palavras claves: História, cultura, multiculturalismo, identidade, 
nação.

Abstract

The present article aims to study the concepts of History and 
Culture in Gilberto Freyre and Fernando Ortiz, concepts which 
are closely intertwined in their works and are the basis of their 
interpretations of national identity in Brazil and Cuba. At the 
same time we demonstrate how, in building their work, these 
concepts were critical over time, serving as a basis for the 
theoretical framework with which they interpreted the meaning 
and limits of the nation, both in Brazil and in Cuba demarcated in 
a multicultural perspective and integrative of the different ethnic 
groups that made   up the culture and society in these countries.

Keywords: history, culture, multiculturalism, identity, nation.

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 específi cas defi nidas a partir de etnias, religiões, 
geografi as, e outros elementos que justifi cassem regionalismos 
e particularismos. A identidade nacional deveria incorporar 
esses elementos idiossincráticos em uma única e abarcadora 
conformação nacional. 
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No presente momento existe, entre os intelectuais, 
uma preocupação em resgatar essas particularidades e analisar 
as identidades em uma perspectiva multicultural. Contudo, 
é importante entender que esse debate entre cultura nacional 
unifi cada 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.1 

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 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 científi cas. 
Suas concepções da história têm como ponto culminante defi nir 
e prever o futuro das sociedades 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 cientifi camente orientado. Por esta razão, 
não fi caram alheios aos movimentos políticos. Suas posições 
ideológicas se complementam com os estudos sociológicos e 
históricos. Ortiz chegou à formulação prática de que o ideológico 
não pode limitar o científi co. A ideologia adquire assim uma 
dimensão necessária, sem predominar sobre a consciência 
científi ca.

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 
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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 fi rme a 
ditadura de Machado, enquanto Freyre se opôs ao Estado Novo.

Os conhecimentos de Ortiz da tradição de historiadores 
cubanos e a identifi cação no fundamental com as ideias de 
José Antonio Saco desenvolveram, nele, uma concepção de 
integração do passado e do presente na história de Cuba como 
força modifi cadora 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 específi co, 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 infl uem na 
conformação da consciência individual e social em um período 
específi co 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 específi cos e 
universais.

Os estudos orticianos refl etem a história dos sem 
histórias: escravos africanos, setores sociais marginalizados, as 
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culturas oprimidas e subestimadas, em geral, a 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 fi ncado na história dos homens, 
torna-se ferramenta científi ca 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 
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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 alguns  que o antecederam, em 
paradigma do cubano, em protagonista e edifi cador de sua própria 
história, a do povo de Cuba.

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 os dois campos de estudo.

Freyre dialogou com a tradição historiográfi ca que 
o precedeu, sua obra é na verdade fruto desse diálogo com 
autores como Nina Rodrigues, Silvio Romero, Oliveira Vianna. 
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 participaram na sua colonização, isso já pressupõe 
uma mudança interpretativa, porque para ele o negro é também 
um sujeito ativo em nossa colonização, a história é nesse 
sentido resgate das contribuições de povos marginalizados pela 
historiografi a 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 distintos, 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 
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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 buscavam, na época, defi nir a identidade como 
algo estanque e fi xo, para eles a identidade por ser expressão da 
cultura é  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 salientou Hall (2001). 
Os defensores do chamado multiculturalismo argumentam que 
as identidades não são aspectos unifi cados, completos, seguros 
ou coerentes, sendo marcadas muito mais pela multiplicidade 
desconcertante de identidades possíveis e temporárias. Contudo 
o debate sobre a cultura e sua especifi cidade 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

Por 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 afi rmativas, que buscam 
produzir uma inserção social, educacional e cultural do negro em 
espaços considerados eminentemente de brancos. O fato é que 
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essas múltiplas identidades terminam por ser inseridas em uma 
identidade mais ampla, que é a nacionalidade. Ao mesmo tempo 
em que existem culturas específi cas, sobrevive o fenômeno 
nação.

Em nossa perspectiva 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 específi cas – 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, identifi car, 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 especifi cidades 
que negam as possibilidades de compartilhamento cultural e 
social entre povos diferentes. Sua perspectiva é eminentemente 
integradora, dialógica e transitiva, entendendo que, mesmo com 
suas especifi cidades, existem elementos comuns aos povos que 
compõem as culturas nacionais e regionais. 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 idiossincrasias dos diversos povos de nossa 
América, Freyre e Ortiz conseguiram produzir um pensamento 
eminentemente americano. Para ambos, se existe um elemento 
que liga homens e mulheres tão diferenciados entre si é sua 
condição de povos que sofreram em sua história processos 
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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 
latino-americanos 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 fi lho 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 infl uente 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 
afi rmativas de que existiria racismo na obra freyreana dos anos 
1930 e 1940. 

O reconhecimento da história como processo 
contraditório em si mesmo, que se defi ne 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.
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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.

Não nos pode escapar esta visão orticiana que tenta 
integrar todos os fatores que infl uem 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 
historiografi a cubana; não desenvolve uma teoria, mas assinala 
os aspectos a serem seguidos pelo historiador, nos oferece chaves 
para compreender os fenômenos socioculturais cubanos.

Em um de seus livros: Inquisidores y brujas, a história, 
os mitos e as realidades se mesclam para defi nir 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. Defi ne a função social que desempenharam as crenças 
religiosas no século XVII, e trata de discernir entre o certo e a 
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fantasia, entre o mitológico, o imaginário e a realidade social.

A sabedoria em Inquisidores y brujas afl ora 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, defi ne 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”.

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 mimeticamente as ideias dos antropólogos 
difusionistas e evolucionistas do tipo de Edward Taylor e James 
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Frazer, que concentravam sua atenção na sistematização e 
classifi cação 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.

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 confl uíam 
em um mesmo e peculiar cenário social. Estas características 
históricas concretas infl uem notavelmente na permanente 
busca de um instrumental teórico em acordo com as exigências 
científi cas perseguidas por Ortiz. Esse rigor científi co explica 
a diversidade de pensadores, sociólogos, antropólogos, 
historiadores, psicólogos, economistas, fi lólogos 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 qualquer 
outro pensador, 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 específi co de sua 
prática intelectual; estes geralmente nos apresentam um Ortiz 
que corresponde com os inícios de sua trajetória, sob a infl uência 
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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.

Ainda que em sua obra não exista um estudo teórico que 
explique o método utilizado, nela se descobre a combinação de 
conhecimentos teóricos que pertencem a escolas de fi losofi as 
distintas, e sem chegar a ser eclético ante o objeto de estudo, 
Ortiz elege o que se adéqua de cada teoria social a seus interesses 
científi cos 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 confi ança na ciência, 
na cultura e na educação, como vias efi cazes para solucionar 
o atraso econômico e social a que estava submetido o povo 
cubano. Ademais, se caracterizou pelas constantes assimilações 
de elementos modifi cadores, 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 científi co 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 fi nalmente da historiografi a 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 
Estados Unidos.
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Na obra de Ortiz se destaca sua permanente luta contra o 
racismo e o colonialismo.

Consideramos que Fernando Ortiz na década de vinte 
desempenhou o papel de promotor e iniciador dos estudos 
históricos cubanos infl uenciado por seus conhecimentos da 
sociologia francesa, em especial da obra de Marcel Mauss, a qual 
o distanciou do positivismo histórico, difundido então através 
do livro de Charles Seignobos O método histórico (1923), 
o que quer dizer que Ortiz teve a oportunidade de assumir as 
posições de Seignobos; mas sua obra demonstra todo o contrário, 
se distanciou ainda mais do positivismo e introduziu novas 
concepções teóricas sobre a história.

Corrobora nossa leitura acerca da evolução do 
pensamento histórico de Ortiz, seu projeto inédito de história 
econômica de Cuba, intitulado La primera revolución histórica 
de Cuba (introducción a un estudio de la evolución económica 
de Cuba); suas ideias expostas nas introduções e biobibliografi as 
da Coleção de Livros Cubanos, o conceito de transculturação 
desenvolvido no Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar, 
assim como seus valiosos critérios acerca das origens do 
capitalismo na América, plasmados no livro Fray Bartolomé de 
Las Casas. 

O vínculo que estabelece Fernando Ortiz entre ciência 
e consciência nos permite compreender suas ideias políticas 
e científi cas. Sua concepção da história tem como ponto 
culminante defi nir e prever o futuro da sociedade cubana, e como 
fator condicionador, a aspiração política de que Cuba alcance 
um alto nível de desenvolvimento econômico, social e cultural 
independente e cientifi camente orientado. Por esta razão, não 
fi cou alheio aos movimentos políticos, sua posição ideológica 
se complementa com os estudos sociológicos e históricos. Ortiz 
chegou à formulação prática de que o ideológico não pode limitar 
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o científi co. A ideologia adquire assim uma dimensão necessária.

Seus conhecimentos da tradição de historiadores 
cubanos e a identifi cação no fundamental 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 modifi cadora da realidade social.

A história 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 específi co, 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 infl uem na 
conformação da consciência individual e social em um período 
específi co 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 específi cos e 
universais.

Os estudos orticianos refl etem a história dos sem 
histórias: escravos africanos, setores sociais marginalizados, as 
culturas oprimidas e subestimadas, em geral, a 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 
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situam como homem fundador da cultura cubana.

O impulso cultural que preside e dirige seu método, 
através de um enfoque crítico fi ncado na história dos homens, 
torna-se ferramenta científi ca 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. 

Toda la obra de don Fernando mira a penetrar lo circundante 
con las herramientas más efi caces y recientes. Singular ejemplo 
de utilización de la cultura, que huye del localismo enteco, 
mientras se vuelve a todos los rumbos para armarse de lo que 
pueda mejorar lo cercano (Fernando Ortiz. Fray Bartolomé de 
Las Casas. In: revista Albur, p.74)

Há no pensamento do polígrafo 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.
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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 edifi cador de sua própria 
história, a do povo de Cuba.

Nossa leitura da identidade cubana aproxima-se mais 
da maneira como defi ne Victoria Novelo a cultura Caribenha: 
“Existiendo como una, no niega la existência de las partes 
diferenciadas de su todo” (Novelo, 1999 p 20) - queremos assim, 
entender as identidades desses grupos sem negar suas diferenças, 
observando as construções de processos identitários comuns 
entre os subalternos, de uma identidade que defi ne-se a partir dos 
processos de subalternidade, experimentados tanto por negros 
quanto pelos brancos pobres de origem espanhola e outros grupos 
étnicos, nacionais, culturais e sociais que formaram a identidade 
nacional cubana.

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 específi co 
dessas culturas. Em outros termos, os sofrimentos, as desventuras, 
o dialético processo de convivência permitiram a esses grupos 
criarem uma identidade comum partilhada por todos, onde as 
identidades específi cas dos grupos foram respeitadas e mantidas, 
ainda que reelaboradas, na dinâmica dos processos sociais, 
conforme destacou Hall (2001, p. 13) 



580 Revista Brasileira do Caribe, São Luis-MA, Brasil, Vol. XIII, nº26, Jan-Jun 2013, p. 563-585

Emerson de Oliveira

A identidade plenamente unifi cada, completa, segura e coerente 
é uma fantasia. Ao invés disso, na medida em que os sistemas 
de signifi cação e representação cultural se multiplicam, 
somos confrontados por uma multiplicidade desconcertante e 
cambiante de identidades possíveis, com cada uma das quais 
poderíamos nos identifi car –ao menos temporariamente.

 As identidades construídas pelos cubanos trazem a marca 
de sua multiplicidade étnica e cultural; não existe o cubano puro, 
o que existe são várias formas de ser cubano que se integram e 
complementam.

Dessa forma o negro cubano passa a integrar o amálgama 
nacional onde todos os elementos que compõe a nacionalidade 
serão aceitos e integrados, pois apontam para a mesma direção: 
a construção da nacionalidade como podemos notar neste trecho 
que se segue (Ortiz, 1990, p. 87) 

Em Cuba decir ciboney, taíno, español, judio, inglés, francés, 
angloamericano, negro, yucateco, chino y criollo, no signifi ca 
indicar solamente los diversos elementos formativos de la 
nación cubana expresados por sus elementos formativos 
gentilicios.

São inúmeras as interpretações da obra orticiana, 
contudo, quase todos os seus críticos concordam que nesse 
aspecto Ortiz inova ao propor uma raiz cultural para a identidade 
cubana diferentemente dos historiadores positivistas que o 
precederam e mesmo dos marxistas que viam o surgimento 
da identidade nacional na Guerra dos Dez Anos, para Ortiz a 
identidade cubana é fruto de raiz popular e mambisa e busca a 
identidade nos começos da história cubana, com a chegada dos 
primeiros colonizadores. 

Portanto, o que podemos perceber é um enfoque que 
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tenta incluir os negros na chamada cultura nacional, a identidade 
nacional cubana passa a ser vista por Ortiz como síntese das 
contribuições de africanos e espanhóis. Essa perspectiva dará 
margem a uma série de leituras, que poderíamos denominar de 
ofi cialistas, na medida em que são formuladas por intelectuais 
ligados a instituições governamentais. Por exemplo, intelectuais 
como Miguel Barnet - diretor do instituto Fernando Ortiz.

Essa leitura ofi cialista se traduz em uma visão de 
nacionalidade e de cubanidade coesas e estruturadas a partir da 
territorialidade e que são impermeáveis à contribuição identitária 
dos imigrantes. Essa postura, em Ortiz, é motivada por uma 
leitura da identidade cubana, como salientou Le Riverend (1991, 
p 20), que tem uma tendência a considerar os fatores históricos 
que o coloca em oposição ao funcionalismo de Malinowski. 
As relações entre o pensador cubano e o antropólogo polaco, 
naturalizado estadunidense, levarão esse último a incluir Ortiz 
entre os adeptos do funcionalismo. Porém, enquanto Malinowski 
tinha como seu foco de estudo os povos não ocidentais e as 
culturas que tinham se constituído por outros padrões, Ortiz tinha 
como centro de suas atenções a cultura cubana - a identidade 
nacional - que nosso autor defi ne a partir da ideia de cubanidade, 
como nos mostra Barnet (1995, p 214): 

En obra de Fernando Ortiz, como lo hemos hecho casi todos 
los que estamos aquí, veremos que el término identidad casi 
no se emplea. Ortiz habla de la cubanidad, que la manipuló 
burdamente; habla, repito, de la cubanía, de lo cubano, pero 
raramente surge el tema de la identidad. Parece que a Ortiz le 
pasó como a muchos de nosotros, que tenía una gran necesidad 
de sentirse identifi cado con esas esencias y más bien las buscó 
donde otras personas no las buscaron; este es el acierto de Ortiz, 
haber buscado las esencias de nuestra identidad donde otras 
personas com muchos esfuerzos, con muchos trabajos sólidos, 
académicos, científi cos, ensayísticos, no la encontraron.
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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 expectativas, que são fruto da vida e da 
inserção social, econômica, cultural e política de todo homem e 
mulher que busca posicionar-se diante do mundo e dos desafi os 
de sua época, não é outro o sentido de suas obras e trajetórias. 
Os dois autores foram intelectuais – na perspectiva sartreana, e 
não cientistas, pois suas obras não se limitaram a apresentar uma 
determinada contribuição ao campo do conhecimento, foram 
obras que se posicionaram 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, pese 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 infl uenciarem 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.

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 
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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.

Nota
1 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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