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RESUMO 

 

 

  

 

 

A presente dissertação tem o objetivo de analisar a obra do 

pensador cubano Fernando Ortiz (1881-1969) relacionando a mesma 

com o contexto cubano do início do século XX. Buscando entender 

sua evolução teórica, os diálogos que sua obra es tabeleceu e as 

suas dimensões interpretativas , sobre os negros e a “cubanidade” no 

período de 1906 a 1940. 

  



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

The present dissertation have the objective of analyse the work 

of the cuban thinker Fernando Ortiz (1881-1969) connecting the same 

wiht the cuban polit ical and social context at the beginner of the XX 

century. Searching to understand your theoryc  evolution, the 

dialogues who  your work have establ ished and the dimensions of 

interpretation, about the nigros  and of the “cubanidade” in the period 

of 1906 at 1940.
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INTRODUÇÃO 

 

A presente dissertação de mestrado, intitulada 

Transculturação: Fernando Ortiz, o negro e a identidade nacional 

cubana – 1906 a 1940, tem como eixo central a analise da obra do 

pensador cubano Fernando Ortiz e suas relações com os discursos, e 

práticas culturais que c ris talizaram a idéia de identidade nacional 

cubana, buscando a v isão de Ortiz re lativa ao papel dos negros na 

sociedade de Cuba no período do início do século XX, relacionando a 

obra desse importante cientista social ao contex to histór ico de sua 

produção intelec tual.  

A razão de termos escolhido o período de 1906 a 1940, 

deve-se as  mudanças de posicionamento verif icadas na obra de Ortiz 

no período, bem como à relação entre essas mudanças e o contexto 

histór ico pelo qual Cuba passava. A partir  de 1906 inic ia-se a 

segunda ocupação do país pelos Estados Unidos, após o mov imento 

contra o governo conservador de D. Thomas Estrada Palma, liderado 

pelos liberais e tendo a partic ipação de várias personalidades 

negras, este fracassou em sua tentativa de construir  uma nação 

cubana sem práticas discr iminatórias. A partir da segunda 

intervenção dos Estados Unidos, se acentuaram as políticas de 

discr iminação do negro. Esse momento por sua vez é 

importantíssimo na tra jetória de Ortiz, pois é nesse mesmo ano que o 

autor lança Los Negros  Brujos,  obra que demarca sua primeira 
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tentativa de anal isar a cultura afrocubana. Nessa obra Ortiz es tava 

fortemente influenciado pelos  conceitos do biologismo e da 

cr iminalís tica de César Lombroso. Para esse cr iminal ista italiano a 

cr iminalidade era resultado das características étnicas , algumas 

raças sendo vistas como mais propensas ao cr ime. Nesse sentido, os 

negros eram v istos  por Ortiz, nesse período, como elementos 

marginais  da sociedade cubana.  

Para entendermos o alcance da obra de Ortiz é necessário 

que observemos como ela fo i e laborada. Para se entender esse 

processo é que div idimos 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  prátic as religiosas  dos 

negros cubanos como expressão da primit iv idade psíquica desses 

indiv íduos. Essa primit iv idade é que explicaria, na visão de Ortiz a 

cr iminalidade e uma suposta infer ior idade cultural dos  negros . Essas 

idéias de Ortiz eram sintetizadas no conceito de “mala v ida”.   

A  segunda fase de sua produção intelectual, que vai  de 

1913 até 1940, tem como marco inic ial a publicação de Entre 

Cubanos. Estúdios de Ps icologia Tropical,   nesse liv ro Ortiz 

apresentava uma v isão 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 

verif icados em 1912. Um ano antes da publicação de Entre 

Cubanos...  Cuba passou pela convulsão gerada pela revolta dos 
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Independientes De Color, quando cerca de 4.000 negros foram 

mortos. 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 in ic io do século XX até o f inal da década de 30) tendo 

como cr itér io, as ênfases que Ortiz dará em sua obra às questões 

relativas a identidade e as culturas  das diferentes etnias  em Cuba.  

Os primeiros trabalhos de Ortiz colocam em discussão no 

primeiro momento uma análise da cultura dos negros  cubanos 

pautada na c riminalística e no bio logismo, como tínhamos dito 

anteriormente. No segundo momento 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 nac ional no país.  

O conceito de  meta-história e a noção de tempo histórico de 

KOSELLECK (1993) nos serv iram de referencial para entendermos a 

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

período. Para esse autor a noção de tempo histór ico não impl ica 

apenas a existência de um único tempo his tórico, mas de vários 

tempos histór icos superpostos uns aos outros e que se manifes tam 

no horizonte de expectativa e no espaço de experiência de cada 

sociedade. 
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Nesse sentido é que entendemos os  conceitos  de Ortiz 

como produtos histór icos, relac ionados aos momentos temporais em 

que foram produzidos . A meta-histór ia é uma alternativa para se 

enfrentar os desafios de uma ciência hermenêutica como a histór ia, 

que está submetida, constantemente, às novas interpretações de 

seus fenômenos.  

A abordagem proporcionada pela meta-histór ia favoreceu a 

absorção de conceitos de autores  de escolas diferenciadas. Os 

principais  conceitos util izados para a realização deste trabalho foram 

o conceito de cultura caribenha de NOVELO (1999) que nos permit iu 

entender a cul tura cubana, como parte integrante dessa cultura que 

se define pela multipl ic idade, possibil itando enteder os processos 

identitár ios 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 s imbol icamente constrói sua identidade de pertença; o 

conceito de identidade de HALL (2001), sendo que principalmente 

sua discussão sobre a cr ise das identidades nac ionais na pós-

modernidade, nos ajudaram a entender os deslocamentos e a 

fragmentação dessa identidade nacional na soc iedade cubana, cujo 

sintoma é o desdobramento de uma identidade unitár ia em várias 

identidades fragmentadas; util izamos as noções de GRAMSCI (1995)  

sobre o fenômeno ideológico, que em sua v isão é resultante dos 

processos de disputa polít ica entre as  classes que detem a 

hegemonia polít ica e aquelas que buscam obter essa mesma 
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hegemonia. Nesse sentido as ideologias  que dão forma as  diversas 

visões de mundo são respostas , em maior ou menor grau, às  

tentativas de subordinação e de imposição da c lasse dominante;  

util izamos também, de forma a complementar essa analise da relação 

entre poder político e ideologias  o conceito de ev idência visual de 

STARN (1992) segundo o qual todo regime de poder corresponde a 

uma identidade v isual que impõe uma maneira de ver e de entender o 

mundo, em outros  termos todo poder é expresso por uma estética, 

por um conjunto de imagens que dão sentido e justif icam esse 

mesmo poder; por f im, o conceito de estética da recepção de JAUSS 

(2000), no qual ele demonstra o papel do leitor na li teratura e na 

construção do horizonte de expectativa que dá sentido às obras 

literárias em cada época, o que contr ibuiu para desvendarmos as 

razões presentes na construção teórica de Ortiz.  

Para reconstruirmos as  narrativas dos  grupos subalternos 

em Cuba, narrativas que foram encobertas pelo discurso 

hegemônico, recorremos ao conceito de subalternidade de GRAMSCI 

(1995) e a noção de parâmetro de distorção de GHURA (2000), esses 

conceitos nos serv iram de referencial para entendermos a cultura e 

as identidades dos grupos subalternos  em Cuba e nos  permiti ram ir  

além da idéia de subordinação, que entende a cultura dos grupos não 

hegemônicos como mero reflexo da cultura dos  grupos dominantes.   

Esse estudo se justif ica pela importânc ia da obra de 

Fernando Ortiz; sua obra tem sido v ista como referencial  

fundamental  para o entendimento da identidade nacional cubana,  
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pois, traz uma definição dessa identidade que tem s ido usada ou 

discutida pelos vários  estudos feitos sobre o tema.  

A obra de Ortiz apresenta um discurso sobre a identidade 

cubana que responde aos interesses das  elites, no sentido de que 

apresenta uma v isão cr istalizada da identidade nacional cubana, 

onde as diversas etnias e grupos soc iais se harmonizam em uma 

síntese cultural  que Ortiz denomina de transculturação. 

Essa leitura da sociedade cubana, feita por Ortiz,  em nossa 

opinião tende a negar os conflitos sociais e raciais  em curso no inic io 

do século XX em Cuba. 

Buscando entender a relação entre a obra de Ortiz e as 

imagens relativas à nação cubana, produzidas no início do século é 

que procurei relac ionar os conceitos de transculturação e os 

conceitos de raça, etnia e cubanidade na obra de Ortiz. Veri f icando, 

por outro lado, a relação entre a idéia de identidade em Ortiz e o 

contexto social cubano no período. 

O que podemos perceber é que a obra de Ortiz apresenta 

uma v isão da identidade cubana que nega os  conflitos rac iais e sua 

importância na formação da ident idade cultural cubana. Além disso, o 

conceito de transculturação encobre o contínuo processo de  

“disputa” entre as identidades e as culturas das diversas etnias em 

Cuba, esse encobrimento serve aos interesses das eli tes cubanas. 

Sua  obra traz um discurso justif icador das diferenças sociais e 

raciais em Cuba. Nesse sentido, seus conceitos de transculturação, 

cubanidade, etnia e raça encobrem também a marginal ização que os 
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grupos subalternos  sofreram no processo histór ico cubano e 

visual izam uma integração dos negros  à sociedade que não 

corresponde à realidade social  cubana, onde o lugar reservado ao 

negro tem sido o das fronteiras sociais. Nesse sentido é que 

util izamos o conceito de entre lugar de BHABHA (2001) para 

entendermos a formação das identidades culturais dos grupos 

subalternos cubanos. 

A metodologia que util izamos foi anal isar a obra de Ortiz e 

os d iscursos  presentes na mesma, partindo da re lação entre texto, 

contexto e intertexto. Ou seja,  verif icando como Ortiz constrói sua 

visão da realidade cubana, qual o contex to social em que a mesma é 

construída e os diálogos que ela estabelece, em dois sentidos: as 

influências que Ortiz sofreu e as lei turas  que foram feitas de sua 

obra. 

A principal  fonte util izada foi a própria obra de Ortiz; além 

das obras que es tabelecem diálogo com ela e de outras fontes que 

nos permitiram entender o contexto cubano do período.  

Para atender a esses objetivos  é que estruturamos a 

presente dissertação em três capítu los organizados da seguinte 

forma:  

O primeiro capítulo, intitu lado  Fernando Ortiz e o contexto 

cubano do iníc io do século ,  onde relacionamos a obra do pensador 

cubano ao contex to de sua época, as inter locuções que a mesma 

estabelece, enfim, o horizonte de expectativa em que a mesma foi  

produzida.      
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O segundo capítulo, intitulado   b io logismo e cr iminalíst ica ,  

onde analisamos a primeira fase da obra de Ortiz marcada sobretudo 

por uma v isão da cultura dos negros  cubanos sintetizada na idéia de 

“mala v ida”. 

O terceiro capítulo, intitulado  Entre cubanos... a mudança 

de orientação teórica  onde analisamos a segunda fase de sua obra 

onde o autor busca integrar a cultura afro à cultura cubana e por 

conseqüência integrar o negro à sociedade, integração que deve ser 

entendida como incorporação subalterna, dado que os negros  vão ser 

incorporados como extrato infer ior da sociedade cubana.  

O quarto capítulo, intitulado trânsitos  culturais   em que 

analisamos a relação entre a imigração como formadora da 

identidade cubana, o mov imento dos independientes de color e a 

mudança teórica de Ortiz.  

Por f im, o quinto capítulo, intitulado o contrapunteo  onde 

analisamos o conceito de transculturação, as  culturas de migração 

no tabaco e no açúcar relacionando-os ao conceito de identidade de 

Fernando Ortiz, buscando compreender como a obra do pensador 

cubano contr ibuiu para a cr istalização de uma perspectiva identitár ia 

das elites  brancas cubanas.  
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CAPÍTULO 1 - FERNANDO ORTIZ E O CONTEXTO CUBANO DO 

INÍCIO DO SÉCULO XX. 

 

 

 

O objeto da presente dissertação é a obra do pensador 

Fernando Ortiz (1881-1969) e sua relação com a presença do negro 

na sociedade e na construção da identidade nacional cubana no 

período de 1906 a 1940. A obra de Ortiz, em nossa opinião, é a 

resultante de uma série de fatores que marcam o início do século XX 

em Cuba, das indagações e confli tos de uma época.  
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1.1-  A formação inicial 

 

 

 

Fernando Ortiz, inic ia seus estudos na área do direito, em 

1895 na cidade de Havana. Entre 1899 e 1900 prossegue sua 

formação na univers idade de Barcelona licenc iando-se em direito por  

essa universidade. 

A partir  de 1901, na univers idade de Madrid, dedica-se ao 

estudo de diversas disciplinas: f i losofia do direito jurídico, legislação 

comparada, histór ia da li teratura jurídica e histór ia do direito 

internacional. Nesse mesmo ano obtêm o título de doutorado com a 

tese “Base para un estudio sobre la llamada reparación c iv il” .  

Em 1902 volta para Havana, sendo nomeado para o serviço 

consular em 1903. Ort iz exerceu essa função nas cidades de La 

Coruña, Gênova e Marselha, até ser nomeado secretário da legação 

cubana em Paris . 

Na Itá lia estudou criminologia com César Lombroso1 

Em 1906 publ ica em Madr id Los Negros Brujos  sua primeira 

obra relativa à cultura afrocubana. Esse liv ro é marcado pelo 

biologismo e pela cr iminalís tica, influenciados por Lombroso. Em 

                                                
1 A 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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1913 publica em Paris  Entre Cubanos, psicologia tropical  nesse liv ro 

suas posições serão totalmente diferenciadas, caminhando rumo a 

um relativ ismo antropológico que será a tônica de seus trabalhos 

posteriores.  

Conforme destacou JAUSS (2000) toda obra produz le itores 

e leituras. Portanto, as questões  presentes em sua obra relac ionam-

se com as que mov imentam a sociedade cubana no período.  

O alcance da obra de Ortiz pode ser medido pela influência 

que a mesma terá sobre seus diversos leitores.  

Nesse sentido é que buscamos nesse primeiro capítulo 

mapear as influênc ias 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. 
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1.2- Vida e obra 

 

 

 

 

Fernando Ortiz nasceu em 16 de julho de 1881, na cidade de 

Havana, f i lho de pai espanhol e mãe cubana, cresceu entre Cuba e 

Espanha, v iveu o momento histór ico do f im 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 nac ional no f inal 

do século XIX gerou um sonho: a cr iação da nação cubana. Esse 

sonho, do qual a geração de Ortiz era partic ipe, logo se frustra 

diante do domínio estadunidense sobre seu país, cujo maior símbolo 

é a emenda Platt que dava aos E.U.A o “d irei to” de interv ir nos 

problemas cubanos (VIÑALS,1998).  

Em Havana Ortiz estudou ciênc ias 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 

na universidade de Madri; f i losofia do direito jurídico, legislação 

comparada, histór ia da li teratura jurídica e histór ia do direito 

internacional (GARCÍA-CARRANZA, 1970). 



 

 

4 

Sua formação, tanto na Europa quanto em Cuba, favoreceu 

uma mente inquiridora que,  embora tenha começado pelo es tudo das 

leis, foi levada aos mais  diversos campos do saber nos  quais se 

destacou, deixando profundas marcas. Depois da carre ira juríd ica, 

dedicou-se à sociologia, a seguir à arqueologia, à his tória, à 

f i lologia, à antropologia, à musicologia, à lingüís tica, ao folc lore e à 

etnologia. 

Verdadeiro desbravador, Ortiz terá que defrontar-se com 

vários problemas ao construir sua obra, pois, não existiam em Cuba 

estudos que servissem de referenc ia para seu trabalho como destaca 

OTERO (1982, p 54). 

 

 

Um dos primeiros problemas de Ortiz, no 

desempenho de suas investigações, foi a fa lta de 

instrumentos adequados à sua nova tarefa: não 

exist iam precedentes, nem vocabulário c ientíf ico 

adequados à descrição dos fenômenos que 

investigava 

 

 

A geração de Ortiz, composta por intelectuais e polít icos 

como Carlos Loveira, José Antonio Ramos, Miguel de Carr ión e 

Ramiro Guerra, entre outros, foi marcada pelo cetic ismo adv indo da 

cr ise republicana, isso leva essa geração de pensadores a analisar 
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as sobrev ivências  do sistema colonial em Cuba,  gerando por sua vez 

o interesse pela cultura nac ional. Essa temát ica se manifestou em 

ORTIZ (1942) no es tudo dos temas afrocubanos:      

 

 

Era preciso estudiar ese fac tor integrante de Cuba; 

pero nadie lo había estudiado y hasta parecía 

como se nadie lo quis iera estudiar.  Para unos ello 

no merecía la pena; muy propenso a conflictos y 

disgustos ; para otros era evocar culpas 

inconfesadas y cas tigar la conc iencia; cuando 

menos, e l 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; pesquisa nos 

bairros de Havana a vida desses homens e mulheres  e de uma 

postura inic ialmente pautada na cr iminolog ia 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 
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Ultramar, cuando, como él b ien re lata en una de 

sus entrevis tas, v io los diablitos ñañigos en aquel 

museo y le llamaron la atenc ión, pues era casi 

una fiebre o una anomalía en Ort iz descubrir ,  

indagar en lo desconocido. Creo que Miguel de 

Carr ión – hay que reconocerlo, porque pienso que 

a veces las ciencias sociales, como dijo aquí  

ahorita, u la literatura van hermanadas, pero otras 

veces  va la literatura un poco más adelante- le 

hizo mucho bien a Ort iz, cuando en 1902 se 

conocieron en Cuba y Miguel de Carr ión lo l levó a 

conocer los barr ios de La Habana: Pueblo Nuevo, 

Los Sit ios, Atarés, Jesús María: en ellos  Ortiz,  

con su cr iter io crimino lógico, con su f ilosof ia 

posit iv ista, entró en un segmento de la poblac ión 

que ni José Antonio Ramos, n i Aramburu, n i 

ninguno de los grandes pensadores, ni mucho 

menos Enr ique José Varona, habían indagado en 

este país. 

 

 

 

Assim, Ortiz tentava responder as indagações de uma 

época, estudando um tema que os grandes pensadores posit iv is tas 

que o antecederam não hav iam feito. Enrique José Varona e José 
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Antonio Ramos hav iam buscado a identidade nacional nos limites da 

cultura cr iolla. Nem mesmo os integrantes do Partido Obrero Cubano,  

que no início do século XX representaram as forças progressistas  em 

Cuba, fugiam dessa idéia de nac ionalidade calcada nos valores do 

grupo étnico dominante segundo CABRERA (1985, P. 33).  

Nesse sentido, Ortiz buscará es tudar os e lementos da 

cultura dos negros a partir da v ida e do o cotidiano dos negros 

cubanos, por que esses elementos  permitiriam entender a identidade 

cubana, como nos mostra BARNET(1995 . 220).   

 

 

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 ident idad. Sin ese signo, sin esa presencia,  

la  ident idad cubana sería cualquie r otra cosa, 

quizás seríamos un país parecido a Costa Rica.  

 

 

Porém, ao contrár io do que diz Barnet, a preocupação de 

Ortiz nesse momento não é a de integrar os negros à identidade 

cubana, na verdade o que Ortiz buscava era integrar os negros  à 
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sociedade. Como podemos observar no trecho que se segue (ORTIZ,  

1913, p. 87). 

 

 

debe ser el anális is preciso, objet ivo, s in 

apasionamento n i preju icios, minucioso y 

documentado de los múltip les e lementos que a 

nuestras costumbres y nuestro carácter nacional 

há traído cada raza y  de la evaluac ión de cada 

elemento em part icular, re lacionado com los 

demás. Solamente después de obtenido este 

anális is podrá intentarse com probabilidades de 

êxito la síntes is psicológica de la soc iedad 

cubana. 

 

 

Após a independência, a situação dos negros em Cuba sofre 

expressiva modif icação. Se para Marti a idéia de nação autorizava a 

integração dos negros e mulatos, em uma noção de pátr ia como 

espaço de negociação, como hav iam pensado os  l ideres do 

mov imento de l ibertação nacional, com a dominação dos Estados 

Unidos sobre o país,  os  antigos preconceitos  e discr iminações 

ressurgem.  

A parti r de 1906 os  Estados Unidos ocupam Cuba pela segunda 

vez. O modelo de nação pensado pelos l ibertadores nac ionais será 
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substituído pelo modelo dos E.U.A.,  marcado pela segregação e pelo 

racismo.  A idéia de nação terá que se adequar ao contex to de 

dominação neocolonial.  

Segundo IBARRA (1998, p 167) nos  primeiros 20 anos do 

século XX os negros em Cuba ainda não detinham uma 

autoconsciência de sua condição rac ial. Suas lutas t inham como 

único f im melhorar suas condições de vida. Essa afirmação de Ibarra 

nos parece insufic iente para entendermos o contex to 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 cor.2 Porém se a obra de 

Ibarra apresenta essa limitação, sua contr ibuição para que possamos 

entender como o negro era visto pela sociedade cubana do início do 

século XX é imprescindível. Para a soc iedade cubana do início do 

século o negro era v isto como um elemento exógeno, como nos diz 

IBARRA (1998, p 168): 

 

 

En la soc iedad republicana, sin embargo, e l 

cubano de piel oscura vino a ser considerado por 

la burguesia dependiente un cubano negro, nunca 

un cubano en igualdad de condic iones que el 

                                                
2 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. No segundo 
capitulo da presente dissertação analisaremos o movimento dos “independientes de color” de forma mais 
profunda. 
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blanco. Así, de negro cr io llo , o negro de nac ión en 

la colonia, pasó a ser cons iderado cubano en el 

campo independentista, para f inalmente 

descender al s tatus de cubano-negro en la 

republica neocolonia l.     

        

 

A polít ica de imigração, imposta pelos Estados Unidos em 

1902 e referendada pela Lei de Imigração e Colonização de 1906,   

também é um sinal dessa postura discr iminatória em relação aos 

negros. Exemplo disso é a organização espacia l dos centra is 

açucareiros, conforme demonstrou CABRERA (2002, p. 156) que 

tinha como objetivo separar as  e lites dos grupos de indesejados 

socia is, pr incipalmente os  negros hai t ianos, cuja religiosidade, era 

vista como primit iva 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 immigrat ion law imposed on Cuba 

by the United States  in 1902, which prohib ited 

Chinese immigrat ion and res tr ic ted that of  

nonwhites, was strengthened by the Law of 

Immigrat ion and Colonizat ion of 1906. The new 

legis lation encouraged the sett lement of famil ies 
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from Europe and the Canary Is lands, as well as  

the immigrat ion of day  laborers from Sweden,  

Norway, Denmark, and northern Italy.3 

 

 

Essa medida faz parte de uma serie de polít icas , que tinham 

como meta diminuir a partic ipação dos negros  na v ida social  cubana.  

O discurso nacionalista das elites cubanas, nesse período era 

marcado por uma postura de marginalização dos negros. Esse 

discurso t inha como objetivo integrar o negro, mas como elemento 

subordinado da sociedade. 

Esse discurso está presente na obra de autores  como 

Enrique José Varona e Francisco Figueras  que viam nos negros e em 

sua suposta infer ior idade cul tural  e civ il izacional uma das razões da 

situação de atraso que Cuba v iv ia.  

 

                                                
3 “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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CAPÍTULO 2-  BIOLOGISMO E CRIMINALÍSTICA 

 

 

 

Essas noções vão estar contidas  nas primeiras obras de 

Ortiz,  s intetizadas no conceito de “mala v ida” . segundo Ortiz a 

infer ior idade cultural do negro era resultado da marginalização, a 

falta de estrutura famil iar coesiva, sua religião primit iva eivada de 

supertições . A cr iminalidade como resultado de sua psique coletiva 

primit iva. 

Seus primeiros trabalhos  são de matr iz posit iv is ta; posição 

teórica que não abandonará ao longo de sua v ida. Em 1906 publ ica 

em Madri Los negros brujos  pr imeira parte de sua Hampa Afrocubana  

,  obra pensada como uma tentativa de fazer, pela pr imeira vez em 

Cuba uma leitura sobre a cultura dos negros cubanos. Los negros 

brujos  é um verdadeiro div isor de águas na etnologia cubana. Pela 

primeira vez um autor  cubano conferia uma condição de importância 

a cultura dos negros, ainda que partindo de uma perspectiva que 

tendia a anal isar essa cultura como infer ior em correspondência ao 

modelo anglo-saxão imposto pelos Estadunidenses. Além disso, essa 

obra é um marco. Pois, pela pr imeira vez é usado o vocábulo 

“afrocubano”, esse conceito cunhado por Ortiz será de importância 
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fundamental  para as ciênc ias humanas em Cuba, serv indo para 

explicar as  especif ic idades culturais dos negros nesse país.  

Sua análise da cultura dos negros nesse período terá como 

ponto de partida a cr iminalís tica; Nesse aspecto é perceptível a 

influencia do pensamento do cr iminalis ta italiano César  Lombroso, 

Ortiz conheceu o cr iminalista em 1905 quando fo i  à Itá lia empreender  

estudos relacionados a essa área, Nessa ocasião chegou inclus ive a 

colaborar com Lombroso em uma rev ista dedicada ao tema “Arquiv io 

di Antropologia Criminale, Psichiatr ia e Medicina Legale. 

Em Ortiz, nesse primeiro momento,  o interesse es tava 

desperto apenas pela marginalidade ou pelo pitoresco da cultura dos 

negros cubanos,  o objetivo do autor  era também o de estuda-la 

como item fundamental para se entender o conjunto da cultura do 

seu país. Uma cultura  tão pouco v ista 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 soc iológicos, que 

entonces eran gran novedad en el ambiente donde 

yo estudiaba, me fui entrando sin premeditar lo n i 

sentir lo en la observación de los problemas 

socia les de mi patr ia. Apenas regresé de mis  años 
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universitar ios  en el extranjero, me puse a 

escudriñar la v ida cubana y en seguida me salió a l  

paso el negro. 

 

 

Essa preocupação com a cultura dos negros cubanos, 

manifes tada por ele, surge de duas fontes, de um lado a busca pelo 

conhec imento dos aspectos  pitorescos e primit ivos de seus 

costumes,  por outro lado a marginalidade, a sensualidade e a 

religiosidade dos negros eram v istos como doenças sociais que 

precisavam ser combatidas. Os teóricos  do posit iv ismo criminal como 

Lombroso, entendiam os  negros como incapazes de v ida em 

sociedade na medida em que seu caráter pr imit ivo, impediria que 

eles comungassem da cultura anglo-saxônica, que era visto como 

modelo superior de cultura. 

Nesse sentido é que o conceito de “mala v ida” é central em 

Los Negros Brujos , para ORTIZ (1906, p.3) era preciso f ixar os 

caracteres dessa camada infer ior da sociedade:  

 

 

Entre los factores que han contr ibuido a f ijar los 

caracteres de la mala v ida en Cuba,  hay  algunos 

que se encuentran en las ciudades comumente 

estudiadas, factores que han contr ibuido de un 

modo especia l a formar la ps icologia cubana,  
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hasta en las mas infer iores capas de nuestra 

sociedad, por esta razón el estudio del  hampa 

cubana en general, ha de dar luz a observaciones 

orig inales y de sacar a la luz t ipos  no conocidos 

fuera de Cuba 

 

 

 

Assim, o t ipo cubano negro apresenta características que o 

distinguem e são expressas na marginalidade, o que interessa a 

Ortiz nesse momento é buscar as características dessa 

marginalidade. Posteriormente Ortiz dirá que seu interesse era 

motivado pela importância que a cultura dos negros cubanos 

representava no conjunto da cultura cubana (ORTIZ, apud. GARCÍA-

CARRANZA, 1970. P 17) “Era natural que así fuera. Sin e l negro 

Cuba no sería Cuba. No podía, pues, ser ignorado.” Deixa isso claro. 

Porém, é importante salientar que essa era sua posição em 1942.  

Em 1906, o pensamento de nosso autor ainda es tava 

influenciado pelas pos turas  que v iam na cultura negra a expressão 

de infer ior idade, que se nota no conceito de “mala v ida” fundamental  

em sua obra do período. A idéia de “mala v ida” pode ser entendida 

como a exis tência, fora da sociedade dita norma l, de grupos com um 

comportamento anti-socia l. A marginalização e a cr iminalidade,  

vistas como características essenciais desses grupos, (ORTIZ, 1906,  

p. 17) 
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Pero la infer ior idad Del negro, la que le sujetaba 

al mal v iv ir, era debida a fa lta de civ il izac ión 

integral, pues tan primit iva era su moralidad,  

como su inte lectualidad, como sus volic iones, 

etecétera. Es te carácter es lo que mas lo 

diferencia de los indivíduos de la mala  v ida de las 

sociedades formadas exclusivamente por blancos  

 

 

 

 Essa era a tônica do trabalho de Ortiz no período, como 

nos mostra Le Riverend. (1978, p 26)           

    

 

En esse campo, a despecho de sus nobles 

móviles, Ort iz, s iguiendo a sus modelos, abordaba 

los problemas como si corespondieran a outro 

mundo humano aparte, s in reparar que eran 

consustancial consecuencia de una soc iedad 

dada, su estructura y dinámica, carac terizadas por  

la desigualdad y  la marginación irreversible, a las  

que, por ende, lejos de ser a jenos, es taban 

profunda e inseparablemente unidos. Que el 
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pecado fuera cosa del t iempo, no hay duda, pero, 

por otro lado, e l própio ejemplo de Lombroso 

forzaba a una inves tigación de aspectos socia les  

en interre lacionada manifestac ión, que conducía 

por gravedad a es tablecer un vínculo entre la 

conducta cr iminal y la sociedad “normal” en que 

ella se producía. 

 

 

 

No entanto, não eram apenas essas as influênc ias de Ortiz 

no período, também exerceram influ6encia sobre seu  trabalho as 

investigações de Edward B. Tylor relativas  ao animismo, as 

concepcões de Marcel Mauss acerca da teoria geral da magia, a lém 

dos estudos culturais de Ratzel e de Frazer. Ortiz d ialogava 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 liv ro de Ortiz. Como por exemplo Ratzel  

que Ortiz (1906, p. 46) uti l iza para analisar os bailes  africanos.  

 

 

El segundo parece una derivac ión del que Ratzel  

describe de la seguiente manera: “Cons iste 

simplemente en una serie de luchas entre dos 

agrupaciones: no encontramos en ellas danzas ni 
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cantos, pero parece tener cierta signif icac ión 

relig iosa” 

 

 

O liv ro Los Negros Brujos, nesse sentido, representou uma 

tentativa de estabelecimento das características sociopsicológicas do 

afrocubano e de relacioná-las a delinqüência ORTIZ (1906, p. 17) 

 

 

Sin embargo, en la ac tualidad, cuando ya algunas 

generaciones de individuos de color han vivido en 

el medio civ il izado, cuentanse también hampones 

negros que muestran ese desequi libr io en su 

evoluc ión ps icológica, y relat ivamente c iv il izados 

inte lectualmente, conservan todavia rasgos de su 

moral afr icana que los precip itan en la 

cr iminalidad  

 

 

 Nesse momento, para Ortiz, a cul tura afrocubana é marcada 

pela infer ior idade ps iquíca dos negros, e por uma v isão de 

superior idade cultural da c iv il ização de matriz européia. As  

manifes tações cultura is dos negros são v istas  como expressão de 

sua infer ioridade c iv il izacional. A magia, a bruxaria, sendo tratadas 

como fenômeno antisocial conforme SCARRAMAL (1999) essa 
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caracterização da cultura negra como inferior é carac terística 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 atav ismo en el sent ido 

r iguroso de es ta palabra; es decir, como un salto 

atrás del indiv iduo con re lac ión al estado de 

progresso de la espec ie que forma el medio soc ia l 

al cual aquél debe adaptarse; mas bien puede 

decirse que al ser transportado de África a Cuba, 

fue e l medio social e l que paraél saltó 

improvisadamente hac ia adelante, dejandolo con 

sus compatr iotas en las profundidades de la 

evoluc ión de su psiquis. Por esto, con mayor 

propiedad que por el atav ismo, pueden defin irse 

los caracteres del brujo por la pr imit iv idad 

psíquica 

 

 

 A idéia de primit iv idade psíquica, que Ortiz buscou em 

Lombroso, é que definia sua leitura relativa às manifestações 

culturais afrocubanas no período de 1906.
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CAPÍTULO 3- ENTRE CUBANOS... A MUDANÇA DE ORIENTAÇÃO 

TEÓRICA 

 

 

 

A partir de 1913 a obra de Ortiz, apresenta duas de suas 

principais  carac terísticas: de um lado a ruptura com as v isões 

racistas anteriores, o que representou uma verdadeira revolução nas 

cências humanas cubanas; De  outro lado uma v isão que tendia a 

negar os conflitos racia is e que produzirá uma leitura parcial e 

limitada dos problemas sociais em Cuba.  

O pensamento de Ortiz avança paulatinamente na ruptura 

com os preconceitos dominantes nas ciências humanas cubanas e 

constrói um modelo de anál ise cultural que será expresso na idéia de 

“transculturação”. Apesar de Ortiz somente v ir  a util izar o termo em 

1940, quando lança seu Contrapunteo Cubano Del Tabaco y El 

Azúcar em 1913,  seus marcos fundamentais já es tavam defin idos, em 

um liv ro intitulado Entre Cubanos. Estúdio de Una Psicologia 

Tropical. Esse liv ro tem como eixo central a idéia de integração dos 

negros a nação cubana. Essa integração é v ista por Ortiz como 

resultado da transmigração geográfica que teria em sua v isão 
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resultado em uma transmigração cultural, como salientou ORTIZ 

(1913, p. 29) 

 

 

No c reemos que haya habido factores humanos 

más trascedentes para la cubanidad que esas 

continuas, radicales  y contras tantes 

transmigraciones geográf icas, económicas y 

socia les de los  pobladores, de esa perenne 

transitor iedad de los propós itos, y que esa v ida 

siempre en desarraigo de la t ierra habitada,  

siempre en desajuste con la soc iedad 

sustentadora. Hombres , economías, culturas y 

anhelos , todo aquí se sint ió foráneo, provis ional,  

cambiado [.. .].  Ya en estos elementos hay 

factores de cubanidad. Todo español, por sólo 

llegar a Cuba ya era dis tinto de lo que había s ido. 

Ya no era español de España, s ino un español 

indiano. Esta inquietud constante, esa 

impuls iv idad tornadiza, esa prov isionalidad 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.  
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Se compararmos esse trecho de Entre Cubanos... com a 

definição de transculturação que Ortiz apresentará em 1940,  

poderemos notar como as principais  idéias do conceito de 

transculturação já estão presentes ( ORTIZ, 1940, p. 89)  

 

 

No hubo factores humanos más trascendentes 

para la cubanidad que esas continuas, radicales y 

contrastantes transmigraciones geográficas, 

económicas y socia lesde los pobladores; que esa 

perenne transitor iedad de los propósitos y que 

esa v ida siempre en desarraigo de la t ierra 

habitada, s iempre en desajuste con la soc iedad 

sustentadora. Hombres , economias, culturas y 

anhelos  todo aquí se sintió foráneo, provis ional,  

cambiadizo, “aves de paso”sobre e l país, a su 

costa, a su contra y a su malgrado 

 

 

A parti r de 1913,  data da publ icação de Entre cubanos . . .  

Ortiz modif icará sua visão da questão da identidade nacional. Ainda 

que o termo identidade quase não seja uti l izado, cada vez mais,  

nosso autor se preocupa em definir  a cubanidade, o ser cubano, as 
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relações de identif icação e diferenciação que os cubanos 

estabelecem entre si e os outros povos.  

O inic io do século em Cuba é marcado por conflitos sociais 

que resultaram da interferência dos E.U.A. . a partir  do governo de 

José Miguel Gomes (1909) esses conflitos se intensif icam; estouram 

greves e manifestações em todo o terr itór io cubano como reflexo da 

insatisfação com a implantação do s istema neocolonial, que 

substituiu a dominação espanhola (MARTINEZ, 1998). O ápice 

desses confl itos foi o ano de 1912, quando estourou a revolta dos 

“Independientes  de Color” motivada sobretudo pela s ituação de 

discr iminação que os negros cubanos v iviam. No segundo capitulo 

dessa dissertação trataremos dessa revolta e de sua influencia na 

mudança de postura de Ortiz com relação aos negros cubanos. 

Nesse clima de conflitos  as preocupações de Ortiz e de 

outros inte lectuais caminham no sentido de cr iar -se uma identidade 

nacional que minimizasse as  convulsões soc iais.  
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3.1- IDENTIDADE NACIONAL E IMIGRAÇAO 

 

 

 

Essa busca pela cultura nacional, pela identidade, pelos 

traços comuns que diferenciariam o cubano dos outros povos não é 

um esforço isolado de Ortiz, essa busca pelos caracteres nacionais 

na Amér ica Latina é resultado do contexto soc ial do período, que 

encontrava eco no modernismo brasile iro e na obra do sociólogo 

pernambucano Giberto Freyre.  

Esse autor, ass im como Ortiz, hav ia 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 afr icano e do autóctone indígena.  

Esse momento intelectual e as relações entre os dois 

pensamentos pode ser melhor entendida se analisarmos, como faz o 

próprio Freyre, esse momento intelectual na América Latina 4.  

Buscava-se a construção de uma idéia de nacional idade que 
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consistia basicamente num projeto de integração dos negros na 

chamada cultura nacional, nesse sentido as obras de Ortiz e de 

Freyre são similares 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 própr io Congresso de Port-au-Prince,  

que esteve antes para se reunir em Cuba – país 

que conta entre os seus afr icanologistas uma 

figura da signif icação americana e mesmo mundial 

de Fernando Ortiz – não fo i senão a repetição, em 

ponto grande, da idéia do Congresso afro-

brasile iro que se reuniu em 1935 no Recife por 

in ic iativa de um grupo de pesquisadores 

preocupados com aspectos diversos da histór ia 

socia l do negro no Brasi l e da sua situação na 

nossa economia, na nossa arte, na nossa cultura,  

na composição do nosso povo. 

 

 

                                                                                                                                              
4 Veja-se documento em anexo intitulado ESTUDOS AFRO-AMERICANOS onde Freyre comenta esse 
interesse pela cultura negra na América Latina e cita Ortiz como exemplo de como devem ser feitos tais 
estudos.  
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O ponto focal  de seus empenhos científ ico-polít icos era, 

segundo Le Riverend (1991, p 24), a formação étnico-cultural de 

Cuba; seus cos tumes, sua tradição, sua cultura vista com a dev ida 

importância, tentando sempre construir uma ruptura com as 

tradicionais  considerações rac istas e discriminatórias, substituindo-

as por uma inves tigação rigorosa, pautada nos cr itér ios posit iv is tas 

de c iência. Essa postura levará Ortiz a desenvolver uma v isão 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 ut il izará o termo ident idade; Ortiz usará o termo “cubanía”,  

que em sua definição expressa a especif ic idade do cubano, que é 

único por ser resultado de um processo que não se verif icou 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 

socia l que seria característica da histor ia das  relações entre os 

diversos  grupos étn icos em Cuba. Em outros termos o c onvívio entre 

a el ite cr iolla , 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 benefic iaram. 

Mas, se o convívio entre esses grupos subalternos foi 

tranquilo, por outro lado, a elite criolla tentava isolar-se des tes 

grupos de imigrantes indesejados, na verdade buscava-se construir 
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uma barreira econômico-sócio-cultural que isolasse esses elementos 

do convív io social . A elite buscava se isolar dos indesejáveis.  

Por um lado, os interesses da elite açucareira cubana e do 

capital estrangeiro no açúcar, levavam ao incentivo  da imigração de 

negros de outros países  do Caribe, porém esses negros eram v it imas 

de perseguição e de v iolênc ia, 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 e l 

posib le efecto de una paral isación de la 

inmigrac ión antil lana sobre los intereses de Cuba, 

com cuya republica es  su principal cuidado 

mantener sus  relac iones sobre una base de la 

mayor cordialidad; y  se t iene la esperanza de que 

la medida proyectada no sea mal recibida, puesto 

que saben que el pr incip io de desalentar a los 

obreros de color de dir ig irse a esta Is lã, há 

encontrado ya un lugar en la legis lación de 

inmigrac ión cubana; al paso que recientes 

artículos publicados en la prensa demuenstran 
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que una polí t ica semejante podría contar con el 

apoyo local. 5 

 

 

Nesse sentido é que incentivava-se a imigração de 

jamaicanos, como força de trabalho complementar,  nos centra is 

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 vão muitas  vezes buscar 

assegurar seus direitos  recorrendo a sua condição de cidadania 

britânica. A imigração de hait ianos também era v is ta como 

indesejável pela imagem negat iva de sua religião e 

costumes(IBARRA e SCARAMAL, 1998).  

O próprio Fernando Ort iz que valor iza o elemento negro na 

cultura cubana, faz isso por uma suposta superior idade cultural dos 

negros cubanos, o autor atr ibuiu uma espec if ic idade a esses, em 

outras palavras, os  negros que foram levados para Cuba seriam 

“diferentes” dos  que foram levados para outras  regiões  da América,  

daí sua superior idade cul tural , em relação aos negros do restante do 

Novo Mundo (ORTIZ, 1906, P. 83) 

 

 

                                                
5 Cópia de la correspondência cambiada entre la legación de su majestad Britânica em la Haban 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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. . .No puede dec irse, afortunadadmente, que la 

antropofagia fet ichista sea llevada tan has ta esse 

grado ni haya s ido y sea característica princ ipa l 

de la brujer ia afrocubana, como parece que lo ha 

sido em Haiti (donde según Texier, más de um 

blanco ha s ido desenterrado, roto su cráneo y 

comida su masa encefálica para adquir ir  así e l 

negro vivo la inte ligencia Del b lanco muerto) y em 

lãs Ant il las francesas, por análogas supertic iones  

 

 

Nesse sentido é que a imigração dos negros 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 Socialis ta, conforme destacou CABRERA 

(1985, p. 34): 

 

     

su concepto de nación es muy semejante al de los  

cubanos del s ig lo XIX sobre todo al de Saco, pero 

con una importante diferenc ia: valor izaba ao 

negro como importante factor nac ional.  El peligro 

de desnac ionalizac ión lo ven en la entrada de 

inmigrantes  de distintos grupos étnicos al país  
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A própria organização do espaço, nos centrais  açucareiros, 

nos demonstra esse sentido discr iminatório. Nos centrais 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 restr ingido, como forma de 

garantir  que sua presença não causasse incômodos.  

Os negros f icavam isolados, seu espaço era onde não 

pudesse representar ameaça para a elite.  

 No entanto é justamente nesse espaço, nesse “entre lugar” 

(BHABHA, 200I), que esses indiv íduos criam suas identidades, suas 

culturas, partindo de condições de dominação rumo a uma autonomia 

que expressa-se na oposição aos valores  culturais e polít icos da elite 

cubana, sendo ao mesmo tempo expressão das diferenças e 

multip lic idades dessas cul turas  de origem desses grupos como nos 

mostra  (CABRERA DENÍZ, 1996. p 10-11) quando descreve o que 

aconteceu com a imigração espanhola: 

 

 

a lo largo de esos años la is la antil lana se 

convirt ió en la f inalidad de mi lles de canarios, 

que de forma temporal o def in i t iva buscaron una 

alternat iva a la fa lta de oportunidades en el 

archipié lago. Este éxodo les h izo compañeros de 

viaje de otros tantos miles de españoles de 
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diversa procedencia y con el común anhelo de 

perpetuar la leyenda del indiano enriquec ido.(...)  

La nueva tierra de promisión en que se convierte 

Cuba dará cumplimiento a este deseo en unos 

pocos elegidos y mantendrá en el anonimato a 

una mayoría silenciosa, en pocos de la cual hoy  

nos  encontramos.” el inmigrante pretende la 

integrac ión pero no puede olv idar sus  orígenes, y 

de esta dualidad v ita l surgirá todo un modelo de 

vida, que t iene su máxima expres ión en los 

órganos institucionales de carácter regional. A 

través  de ellos, gallegos, as turianos, 

aragoneses, castellanos, catalanes, andaluces o 

canarios intentarán mantener e l vínculo con la 

t ierra de la cual part ieron, pero también 

asegurarse mutua protección e incluso inf luencia 

en el país de acogida. 

  

 

Esses grupos cr iaram e perceberam uma identidade de 

interesses, que levou a uma identidade comum div idida entre e les 

porém v ivendo ao mesmo tempo a fragmentação identitár ia que 

caracteriza a modernidade, essa identidade comparti lhada tem como 

fundamento a condição de subalternidade comparti lhada por,  

imigrantes espanhóis, canários principalmente, e negros.  Em outras  
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palavras as trocas comerciais, os casamentos, as relações no 

ambiente de trabalho produziram um processo de identif icação e 

diferenciação parti lhado por todos.  

Porém, essa identi ficação não produziu a negação das 

culturas de origem. Os canários , ainda que tenham modif icado sua 

cultura original, permanecem com uma cultura diferenciada da dos 

negros e da elite “cr iolla”.  Ass im o que traz uma identif icação a 

esses grupos, em nosso entendimento, é sua condição comum de 

subalternidade, não apenas suas semelhanças culturais , mas 

sobretudo seu destino comum de exploração pelas el ites, s ituação 

que o próprio  ORTIZ (1990. p 228) não nega. 

 

 

Tambien fac ilitaron el paso  del tabaco de los 

indios a los negros las circunstancias his tór icas y 

económicas que los aproximaban unos a otros no 

sólo en sus culturas, s ino en su pos ición  soc ia l 

con relac ión 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 

discr iminator ias por sus diversas expresiones 

raciales. Las his toria social de América ofrece 

sobrados ejemplos de lo contrario; pero si con 

frecuencia indios y negros estuvieron separados a 
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causa del diverso y contradictor io empleo soc ia l 

que el  b lanco  les   d io en ciertas ocasiones, no 

siempre pudo lograrse es ta separac ión func ional,  

engendradora de perju ic ios entre indios y negros, 

y no fue raro que unos y  otros se juntaran contra 

una misma supeditación. Por esto, s i 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 humilhar a los indios a una 

categoría infrahumana, era lógico que lo más 

típico de aquéllos y de sus costumbres fuese 

calif icado despectivamente de "cosa salvaje", de 

cosa de brutos  "sin razón, policía ni c iv il idad",  

sólo inspirados malignamente por los demonios.  

 

 

Nesse trecho Ortiz fala da migração no tabaco, evento que 

ocorreu nos séculos anteriores, mas sua perspectiva é de justif icação 

do presente, na medida em que Cuba v iv ia uma nova onda de 

migração canária, desta vez para as regiões produtoras  de açúcar. 

Nesse sentido a analise que Ortiz apresenta do fenômeno de 

produção tabaqueira pode ser entendida como expressão de suas 

posições com relação a imigração no século XX.  
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Os imigrantes, eram v istos  por Ortiz como elementos que 

somente poderiam integrar a soc iedade de forma subordinada, 

mesmo a integração, que o conceito de transculturação pressupõe, 

era pensada como integração subordinada. No entanto, esses 

grupos, já possuíam uma tradição cultural que se expressa em nossa 

opinião na idéia de subalternidade, no sentido de que sua 

elaborações culturais eram dotadas de autonomia e de sentidos 

próprios. Esses grupos tinham em comum essa condição subalterna, 

os Canários, por exemplo,  já eram subalternos  na Espanha antes 

mesmo de v irem para Cuba.  

Na verdade o que se pode perceber na obra de Ortiz é que 

ele tenta atr ibuir uma identidade aos negros cubanos que não 

corresponde a identidade que esses homens e mulheres  se auto 

atr ibuíram. A  atribuição de identidades é algo corr iqueiro nas obras 

intelectuais e nesse sentido construíram-se em Cuba vários 

discursos que tentam produzir uma idéia de harmonia social e de 

aceitação das diferenças culturais  como característica essencial do 

cubano. Tomemos, como exemplo, o discurso que tenta mostrar a 

migração Canária como uma migração desejável; esse discurso 

esconde que os mesmos foram levados para as regiões mais isoladas 

da ilha, v inculando-se, mais a inda aos negros, ainda que ao mesmo 

tempo, mantenham diferenças com esses, onde serv iriam como 

verdadeira barreira separando a elite “cr iolla” dos indesejáveis 

negros. Isso atendia a um duplo objetivo: de um lado isolar os 
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indesejados, e de outro cr iar espaços para cult ivo do tabaco pelos 

pequenos produtores . 

Nossa leitura da identidade cubana aprox ima-se mais da 

maneira como define Victor ia Novelo a cultura Caribenha: “  

Existiendo como una, no niega la existênc ia de las partes 

diferenciadas de su todo” (NOVELO, 1999 p 20), queremos ass im, 

entender as identidades desses grupos, sem negar suas di ferenças,  

observando as construções de processos identitár ios comuns entre 

os subalternos, de uma ident idade que define-se a partir  dos 

processos de subalternidade, experimentados tanto por negros 

quanto pelos brancos canários  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 ident idade cubana são resultado das 

experiências viv idas em comum por esses grupos e não de um 

caráter específ ico dessas culturas, em outros termos os  sofrimentos,  

as desventuras o dialético processo de convivência e que permit iram 

a esses grupos cr iarem uma identidade comum partilhada por todos 

onde as identidades específicas dos grupos foram respeitadas e 

mantidas , ainda que reelaboradas, na dinâmica dos  processos 

socia is, conforme destacou HALL (2001, p. 13)  

 

 

A ident idade plenamente unif icada, completa,  

segura e coerente é uma fantasia. Ao invés disso, 
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na medida em que os sistemas de signif icação e 

representação cultural se multip licam, somos 

confrontados por uma mult ip lic idade 

desconcertante e cambiante de ident idades 

possíveis, com cada uma das quais poderíamos 

nos ident if icar –ao menos temporariamente. 

 

 

As   identidades construídas pelos cubanos trazem a marca 

de sua mult iplic idade étnica e cultural; não existe o cubano puro, o 

que existe são várias formas de ser cubano que se integram e 

complementam. 

Nesse  sentido as  obras  de Ortiz e de Freyre são simi lares  

pois apontam na mesma direção: a construção da nacional idade 

como podemos notar neste trecho que se segue (ORTIZ, 1990, p. 87)  

 

 

Em Cuba decir c iboney, taíno, español, judio,  

inglés, francés, angloamericano, negro, yucateco, 

chino y crio llo, no signif ica indicar solamente los  

diversos  elementos format ivos de la nac ión 

cubana expresados por sus elementos formativos 

gentil ic ios 
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Ou conforme o salienta BARNET (1995. p 215-216):   

 

 

Se vindicó la tradic ión ét ica de nuestra histor ia,  

for jado al calor de guerras de independencia y de 

movimientos de liberac ión. Lo nacional 

reencontraba, como un espejo, su rostro más fie l 

y personal. Cuba sería de nuevo una idea de raíz 

pura y vieja, de raíz mambisa y popular.”La 

cubanía – vuelvo a citar a Ortiz-, que es 

conciencia, voluntad y raíz de patr ia – fí jense que 

dice voluntad-, surgió pr imero entre la gente aquí  

nacida y  c rec ida, s in retorno ni ret iro, com el a lma 

arraigada en la t ierra”. Esa idea de que la 

voluntad surgió pr imero entre la gente aquí nac ida 

y c recida, rompe con el cr iter io de los  manuales  

marxistas  que plantean que la ident idad nacional 

surge con el cr isol de la Guerra de los Diez Años,  

y le da la razón a muchos de los  que han hablado 

aquí, como los casos de Pedro Pablo Rodríguez,  

de la Dra. María Tereza Linares, que s itúan la 

ident idad en los comienzos de la nación cubana,  

del país, de la cultura cubana, desde que 

comienzan a llegar los colonizadores .  
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Portanto o que podemos perceber é um enfoque que tenta 

incluir  os negros na chamada cultura nacional, a  identidade nac ional 

cubana passa a ser v ista por Ortiz como síntese das contr ibuições de 

afr icanos e espanhóis. Essa perspectiva dará margem a uma série de 

leituras, que poderíamos denominar de ofic ialistas, 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 ofic ialista se traduz 

em uma v isão de nacionalidade e de cubanidade coesas e 

estruturadas a partir  da territor ialidade e que são impermeáveis  à 

contr ibuição identitár ia 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 histór icos que o coloca em 

oposição ao funcionalismo de Malinowski. As relações entre o 

pensador cubano e o antropólogo polaco levarão esse últ imo a incluir  

Ortiz entre os adeptos do funcionalismo. Porém,  enquanto 

Malinowski t inha como seu foco de estudo os povos não ocidentais, 

as culturas que tinham se constituído por outros  padrões, Ortiz t inha 

como centro de suas atenções a cultura cubana, a identidade 

nacional, que nosso autor define a partir  da idéia de cubanidade 

como nos mostra BARNET (1995, p 214):          
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En obra de Fernando Ortiz, como lo hemos hecho 

casi todos los que estamos aquí,  veremos que el 

término ident idad 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 del la  ident idad. Parece 

que a Ort iz le pasó como a muchos de nosotros, 

que tenía una gran necesidad de sentirse 

ident if icado con esas esencias y más bien las  

buscó donde otras  personas no las buscaron; este 

es el acierto de Ort iz, haber buscado las esencias 

de nuestra ident idad donde otras personas con 

muchos esfuerzos, con muchos trabajos sólidos,  

académicos, c ientíficos, ensayísticos , no la 

encontraron. 

 

 

Esse esforço de ORTIZ (1942)por integrar o negro f ica 

patente em trechos como o que se segue: 

 

   

Había literatura abundante acerca de la esclavitud 

y de su abolic ión y mucha polémica en torno de 

esse  trágico tema, pero embebida de odios, 

mitos, polít icas, cálculos y romantic ismo; había 
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también algunos escritos de encomio acerca de 

Aponte, de Manzano, de Plác ido, 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 espír itu,  

de su histor ia, de sus antepasados, de sus 

lenguajes, de sus artes, de sus valores posit ivos y 

de sus posib il idades socia les... nada. Hasta 

hablar en público del negro era cosa peligrosa, 

que sólo podía hacerse a hurtadillas y con rebozo,  

como tratar de la síf i l is  o de un nefando pecado 

de familia 

 

 

 

 

A partir  de 1913 ocorre, como havíamos descri to antes, uma 

mudança de orientação na obra de Ortiz. Essa mudança reflete em 

nossa opinião os acontec imentos registrados em 1912 na revolta dos 

Independientes de Color, essa revolta, ainda que os negros tenham 

sido derrotados, gerou uma mudança nas re lações interétnicas em 

Cuba. 

Ortiz fo i da geração que v iveu a trans ição entre o 

colonia lismo e a repúbl ica em Cuba, república essa que logo se 
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mostrou incapaz de concretizar o ideal de nação formulado por José 

Marti.  

A obra de juventude de Ortiz pode ser entendida como a 

resultante desse período de transição, da desilusão da jovem 

intelectual idade cubana do início do século quanto aos rumos que a 

republica rapidamente tomará em direção a um novo alinhamento do 

sistema imperialista, que tem sido chamado de Neo-colonialismo.  

Até 1913 Ortiz terá como pi lares de suas reflexões as 

categorias da cr iminalística e da cr iminologia; as obras desse 

período serão impregnadas de biologismo, e de um marcado 

interesse por grupos com comportamento antisocial, a 

marginalização e a delinqüênc ia como podemos notar neste trecho, 

ORTIZ (1995, p. 5-6): 

 

 

Todo esfuerzo inte lec tual en pro Del conocimiento 

científ ico del Hampa afrocubana no será sino una 

colaboración, consciente o no, a la h ig ienización 

de sus antros (...)  al progreso moral de nuestra 

sociedad (...) la  evoluc ión superorgánica siga su 

curso determinado. 
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Como podemos perceber, sua obra se apresenta carregada 

de conceitos darwinistas, de uma idéia de evolução e infer ior idade. 

Porém, essa v isão se modif icará.  

De uma postura inic ialmente posit iv ista, 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, chegando inc lusive a se f i liar ao Partido Liberal em 1915,  

sendo eleito deputado em 1917. Em 1922 renuncia à câmara e se 

afasta do mundo da polít ica.  

Paulatinamente Ortiz acentuará suas ligações com a 

esquerda inte lectual, que naquele momento se encontrava em 

formação, até o momento f inal de assimilação por parte da esquerda, 

em que se tornará o pensador “ofic ia l” da identidade e da etnic idade 

em Cuba. 

Essa mudança 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 quitar les 

la savia que en el los corria; no pudieron traer de 

sus esc lavos solo sus  cuerpos y no sus espír itus. 

Los afr icanos trajeron cons igo su cultura y 
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trataron en su añoranza cruel de mantenerla y 

transmit ir la a sus  hijos.  

 

 

Nesse momento Ortiz já não v ia a cultura dos negros como infer ior,  

buscando integra-la à cultura nacional. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4- TRÂNSITOS CULTURAIS 

  

 

 

Nesse capítulo analisaremos o mov imento dos  

independientes de color e sua relação com a obra de Ortiz.  

Buscaremos observar como a mudança de posicionamento teórico de 

Fernando Ortiz, a partir  de 1913, deveu-se às condições de conflito 

polít ico e racial pelas quais  Cuba passava no período. Essa 

mudança, é marcada pela  ruptura com relação aos cr itér ios do 

biologismo e da cr iminalística da fase anterior.  

Nesse sentido, buscamos estudar o mov imento dos  

“ independientes  de color” e suas conseqüências com relação a 

questão racial em Cuba. Em nossa opinião se caracteriza como 

marco simbólico dos conflitos raciais em Cuba no período posterior a 

independência. 
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4.1- O MOVIMENTO DOS “INDEPENDIENTES DE COLOR” 

 

 

 

Durante a guerra de independência, Cuba v iveu um período 

de relativa ausência de conflitos  raciais. A partic ipação de negros e 

mulatos   nas  lutas de libertação nac ionais, 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 Max imo Gomes na ult ima  guerra de 

libertação nacional, Juan Gualberto Gómez amigo de Martí e 

propagandista da independência e dos direitos dos negros 

dispunham de espaço político e eram v isto com respeito e 

reverência. 

Essas condições geraram um clima de es timulo a inclusão 

das “razas de color” (como negros e mulatos eram chamados em 

Cuba) no projeto de nação que começava a ser ideal izado por José 

Martí. A nação mart iana era pensada como um espaço onde as 
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diversas  raças poderiam estabelecer negociações “cubano signif ica 

mais que branco, mais que mulato, mais que negro” 6.  

No entanto, esse ideário de nação martiano, logo será 

deixado de lado pela elite cr iolla  cubana, que não estava disposta a 

ceder poder polít ico 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 polít icas raciais  que, seguindo 

o modelo desse país, l imitava a partic ipação dos negros  na 

sociedade. 

Segundo HELG (1990, p. 53) a discr iminação em clubes, 

restaurantes e parques públicos, apesar de ilegal, não era reprimida.  

Uma outra forma de discr iminação se percebe nas políticas de 

imigração que passam a limitar a entrada de negros e de outras 

raças “ infer iores” no país.  

Essa perspectiva não se alterou nos primeiros anos da 

republica neocolonial, levando, cada vez mais a que os negros 

fossem marginal izados no s istema político cubano. É nesse cl ima 

que surge em 1908 o mov imento dos “ independientes de color”.  

Nas eleições de 1908, nenhum negro é eleito,  Pedro Ivonet 

e Evaristo Es tenoz fundam então a “Agrupación Independientes  de 

Color” que tinha como fim a cr iação de um partido para disputar as 

eleições de 1910.  

                                                
6 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. 
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Esse  partido surge com o nome de “Partido de Los 

independientes de Color”  e t inha como sua plataforma várias 

demandas sociais entre elas: ens ino gratuito e obrigatório, abolição 

da pena de morte, jornada de 8 horas, nac ionalização do trabalho, 

distr ibuição 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 cr iolla vem na forma de acusar os 

Independentes  de Cor de racismo e de estarem mobi lizando os 

negros contra os brancos. Martin Morúa Delgado, senador negro 

ligado ao pres idente José Miguel Gomes, aprova no congresso 

cubano uma le i que proíbe os partidos de se 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 dos Independentes  de 

Cor é dissolvido. 

Em janeiro de 1912 o partido ressurge e organiza uma 

rebelião armada. Em maio seus princ ipais dir igentes são presos 

dando inic io a uma onda de sublevações por todo o país  mas 

principalmente na prov íncia de Oriente onde os negros eram maioria.     

Segundo MARTÍNEZ (1998, p 91) em quatro das seis 

prov íncias  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 potênc ia do exérci to e o governo 
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dos Estados Unidos também env iou tropas para a região alem de 

grande quantidade de armamentos. 

No dia 2 de junho o pequeno povoado de La Maya fo i  

tomado e depois queimado pelo exérci to, no dia seguinte o governo 

suspende as garantias constituc ionais. Contra os desorganizados e 

mal armados insurrectos concentraram-se todas as forças. Em menos 

de dois meses foram mortos aprox imadamente de 3.000 a 4.000 

cidadãos negros segundo HELG (1990, p 55).  

A interpretação da revolta por parte da elite cr iolla  é 

signif icativa como nos mostra HELG (1990, p 55):  

 

Two journal ists who fo llowed the army saw the 

“Guerr ita 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 creat ion of a national 

secret police and milit ias based on the U.S.  

model.  The prestig ious  journal Cuba 

Contemporánea published an artic le by Carlos de 

Velasco, who imputed Afro-Cuban’s diff icu lt ies  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 country7     

                                                
7 “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 
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A repressão v iolenta aos Independentes de Cor mostra 

claramente como a questão racial era tratada em Cuba  no início do 

século. Permit indo ver o quanto a distancia entre o discurso de 

integração e a prática discr iminatória era gigantesca.  

Após 1912 o rac ismo em  relação aos afrocubanos passa a 

util izar novos expedientes , agora o que se estigmatiza é a bruxaria e 

a migração de hait ianos e jamaicanos, segundo HELG (1990, p 56). 

Nesse sentido, a integração do afrocubano parece muito distante da 

realidade discriminatória da republica neocolonial, que tentava 

transformar os negros, em seres  de índole cr iminosa e primit iva.  

Desse modo, o  que é possível perceber é: uma dicoto mia 

entre o discurso de Ortiz sobre a questão da identidade em Cuba e 

as polít icas raciais  implementadas no país. Porém,  mais grave que 

isso é o encobrimento dos conflitos que sua obra produziu. Nesse 

sentido, Ortiz em seu l iv ro de 1915 As revoltas  dos afrocubanos ,  

dedicado aos conflitos raciais em Cuba analisa apenas aqueles 

conflitos que ocorreram no período colonial, s ilenc iando-se sobre os 

conflitos do seu presente. Para entendermos as razões de seu 

silênc io precisamos entender como a sociedade cubana entendia os 

conflitos raciais em 1912.        

                                                                                                                                              
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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4.2- IMAGEM E PODER 

 

 

 

Para entendermos uma sociedade, suas relações raciais  e 

seus conflitos, temos que compreender que essas relações e 

conflitos, expressam, ainda que não de forma exclusiva, relações de 

poder. O local da cultura como salientou BHABHA (2000) é também o 

local de uma disputa polít ica.  

Nesse sentido, as  imagens que uma soc iedade produz de 

seus conflitos , refletem como os vários grupos socia is pensam-se e 

pensam os outros. Em outros termos: as  imagens refletem as  

identidades, sejam as realmente existentes, sejam aquelas que se 

deseja criar no senso comum. 

Como salientou GRAMSCI (1995, p. 25) o senso comum é 

expressão da hegemonia polít ica. Ou seja o chamado senso comum 

reflete as opiniões  da classe que detêm o poder polít ico.    

Partindo desses pressupostos, é que entendemos que as 

imagens produzidas pela elite branca cubana sobre as  relações 

raciais, demonstram, por um lado como essas relações eram no 

cotidiano, e por outro qual o projeto de nação que essas mesmas 

elites tentavam construir .  
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Os regimes polít icos tendem a constru ir imagens, e essas 

imagens inserem-se nos projetos polít icos desses regimes, ou como 

nos demonstra STARN (1992, p. 279-280) 

    

 

Os regimes de poder correspondem aos regimes 

de prática simbólica ou, de modo mais prec iso, na 

maneira como diferentes estilos artísticos e t ipos 

de pintura codif icam mensagens polít icas e 

ideologias dist intas” 

 

 

Nesse sentido é que buscamos analisar a charge veiculada 

pelo semanário “La Broma” em 14 de julho de 1912, refer indo-se à 

revolta dos “ independientes de color”. 

Em nossa opinião, essa charge, v ista como expressão das 

ideologias hegemônicas polit icamente em Cuba no momento, mostra 

(ainda que não seja essa a intenção do autor) como as questões 

raciais eram v istas no país nesse período.  

Como metodologia de análise iconográfica util izaremos a 

noção de “Ev idênc ia Visual” de STARN (1992, p 285) que parte da 

idéia de que ao invés de buscar entender a imagem que se 

representa busca entender o modo como se representa: 
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analisar a lgumas implicações do modo como se 

representa. Isso signif ica part ir  das  reações que 

os quadros exigem do observador(...)  os modos 

como somos convidados a olhar estão inseridos  

não somente na cultura e na polít ica (...) são 

também elementos constitu intes de sua pratica 

polít ica 

 

 

Assim, STARN propõe três modalidades do olhar, que são 

três formas de como somos conv idados a ver: o relance, av isao 

calculada e o olhar perscrutador.   
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4.2.1- O RELANCE 

 

 

Quando olhamos a charge de “La Broma” (f igura 1),  

imediatamente somos conv idados a estabelecer um dialogo com a 

imagem. No entanto, as f iguras representadas na charge não 

possuem olhos.8  

Essa ausênc ia dos olhos é emblemática das intenções da 

imagem. Não se busca o diálogo, o objetivo é a imposição de uma 

perspectiva, de uma forma de encarar a realidade retratada. Assim, a 

imagem num primeiro momento é imposit iva; impõe sobre o 

observador a visão que o autor quer.  

A charge te m co mo ob je t iv o  i me d ia to  c r i t i ca r  a  pos tu ra  do  

genera l  Mar io  Garc ía  Menoca l ,  q ue  fo i  um dos  l ide res  da  

repressão  aos  “ independ ien tes  de  co lo r ” ,  que  após  o  massac re 

dos  revo l tosos ,  se  apresen tav a como cand ida to  a  p res idênc ia  da 

repub l ica .  Nesse  sen t ido  o  ob je t ivo  do  au to r  é  r i d icu la r i za r  a  

pos tu ra  do  genera l ,  mostrando para isso seu olhar vedado pela 

perspectiva da presidência, o único objetivo que o militar  

v is lumbrava.  

 

                                                
8 Existem inúmeros estudos sobre o olhar que “segue” o observador desde uma pintura. Essa idéia é gerada 
pela perspectiva com que são compostos os objetos, segundo KUBOVY (1986, p 85-86) isso é resultado da 
representação instável dada pelo artista que cria a sensação de que o objeto está seguindo o observador, 
estabelecendo por consequência o diálogo. 
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4.2.2- O OLHAR CALCULADO 

 

 

Num segundo momento, nossa v isão busca o detalhe, as 

partes que compõe o quadro apresentado. É quando nos deparamos,  

no canto superior esquerdo com a cabeça de tipo negróide, empalada 

em uma vara de cana (um dos símbolos da nação cubana), que o 

general sustenta em sua mão dire i ta. 

De início o que desperta nossa atenção é a v iolência 

explíc ita: o sangue que escorre da cabeça, sem, contudo, tocar a 

mão do general.  

Os traços fís icos da cabeça, são caricaturados ao extremo, 

seguindo o estereótipo da raça negra: os lábios tão av antajados que 

cobrem cerca de dois terços  da f igura, que no restante é composta 

por uma massa escura e disforme, onde o nariz protuberante se 

destaca. 

Nosso olhar então se desloca, canto infer ior direito 

encontramos então a frase que dá sentido a imagem: “siempre lo 

mismo...! por cumplir com su deber presidente quiere ser!”. A leitura 

que o autor busca sugerir  é que o general nada mais fez que cumprir  

seu dever, masacrando os negros  rebeldes.  

Nesse instante, se compararmos as imagens com o momento 

polít ico, nossa leitura tem seu sentido demonstrado. 
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A idéia de nação, em 1912, não incorporava os negros. 

Portanto, para o autor  da charge o que parece absurdo não é o 

massacre dos  negros, o que desperta sua crít ica é a postura 

oportunista do general, que buscava lucrar polit icamente com algo 

que era seu dever fazer.  

Se nos atentarmos as representações étnicas, presentes na 

imagem, veremos que o general  em sua farda (que mais  parece com 

a de um of ic ial  pruss iano), representa o estado e por conseqüência a 

nação, é a imagem do poder do homem branco que se impõe em sua 

figura, ainda que caricaturada. 

Já a f igura do negro é desprov ida de expressão, seu papel é 

meramente complementar. Análogo ao que os negros 

desempenhavam na sociedade cubana. 
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4.2.3- O OLHAR PERSCRUTADOR 

 

 

 

A charge nesse momento, passa a ser o exposição explic ita 

de uma v isão de mundo. Nesse sentido ela expressa a postura 

polít ica do autor. Mas nos mostra também a pos ição do mesmo em 

relação ao confl ito étnico. 

Porém não apenas sua posição pessoal, o texto v isual tem 

como objetivo convencer o leitor pol it icamente, busca despertar a 

atenção para o general  e sua postura oportunista, mas sem ter uma 

intenção consciente nos  mostra como o senso comum v ia os confl itos 

raciais em Cuba.  

Em nossa opin ião o autor usa como recurso de 

convencimento não discutir  diretamente a questão étnica, com o 

objetivo de despertar no observador a simpatia por seu 

posicionamento polít ico. 

Busca-se seduzir o observador e nesse sentido, expressa na 

questão racial, aquilo que era o senso comum da sociedade cubana 

do período: O negro visto como elemento acessório na soc iedade, 

seus caracteres fís icos como marca de primit iv ismo, sua 

incapac idade de expressão, a construção de uma perspectiva 
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estética negativa da negri tude, enfim, os traços de tudo o que a 

sociedade cubana não queria.  

Assim, é que entendemos essa imagem como expressão da 

cultura, da polít ica e das relações interétnicas  em 1912 na sociedade 

cubana. 

Estranhamente Ortiz nunca se refer iu 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 estuda apenas os conflitos raciais  do período 

colonia l, como se esses conflitos não fossem uma realidade em 

1912, gerando, em nossa opinião, um encobrimento da 

marginalização e da discriminação que os negros v iv iam em Cuba.  

 Em 1913 Ortiz lança as bases de seu conceito de 

transculturação, a idéia de que as culturas  em Cuba ter iam sofr ido 

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 e dos machetes, 

da v iolência que marcou o momento da revolta dos  “Independientes 

de Color”,  que em 1912 a el ite branca cubana mostrou aos negros 

seu lugar de subordinação na soc iedade cubana.  

Nesse sentido as mudanças de posicionamento teórico de 

Ortiz,  verif icadas a partir de Entre cubanos...  contr ibuem para a 

cr iação de uma nova idéia de cubanidade, onde os negros  cubanos 

eram inseridos , ainda que de forma subordinada.  
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O sentido da charge só pode ser entendido se analisarmos a 

mesma como expressão das ideologias difundidas e cr iadas pela elite 

cubana branca, sobre a questão racial.  

Nosso objetivo ao analisá-la foi o de tentar verif icar como a 

elite impôs uma perspectiva de analise relativa a questão rac ial 

sobre a sociedade cubana. Para a partir  disso podermos entender 

como o conflito influ iu sobre a mudança de posicionamento teórico 

de Ortiz. Nesse sentido, nos parece que Ortiz busca integrar os 

negros à identidade nacional num momento em que sua partic ipação 

polít ica era rechaçada. Portanto a única integração poss ível, sendo 

por conseqüência a que Ortiz propunha, era os negros como 

elemento subordinado da soc iedade cubana.  

A parti r de  los negros esclavos(1916) Ortiz deixará de lado 

as v isões 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 v isava responder a intencionalidade de priv ilegiar 

a d iferença a partir  da etnia e não do conceito de raça, objetivando 

fechar as possibil idades para novas tentativas de  autonomia por  

parte dos negros cubanos e marginal izar os imigrantes negros v indos 

do Caribe. Assim, seu objetivo imediato parece ser cr iar uma coesão 

socia l que minimizasse os  conflitos. De acordo com CABRERA (2002.  

p. 152). 
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La ident idad nacional como la etn ia, y  podriamos 

añadir la raza, son construcciones cuya final idad 

en el caso de la pr imera es la cohesión de un país 

por médio de la narrac ión de su cultura y su 

histor ia y en el caso de la segunda (y pudiéramos 

añadir, la tercera) la narración a partir de la 

marginalidad de la h is toria y de la cultura de 

aquelos  que son exclu idos de la narrativa de la 

pr imera.    

 

 

Nesse sentido o discurso construído por Ortiz, encobrirá as 

narrativas dos grupos subalternos, seu silencio sobre os 

acontecimentos de 1912 denuncia seu afã de negar a autonomia 

polít ica e cul tural que os negros cubanos buscavam conseguir.  

Porém, Cuba era ainda “um país para o homem branco” 

como hav ia dito um v ia jante que v isi tou a ilha em 1905. 9 

                                                
9 Sydney Broks: “some impressions of Cuba” citado por HERNANDEZ, Rafael. 1912 notas sobre raza y 
desigualdad. In: Catauro- revista cubana de antropología, año 4, vol. 6. p. 97. 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5- O CONTRAPUNTEO 

 

 

A geração de Ortiz buscará entender e expl icar a identidade 

nacional de uma maneira que em nossa opinião serv irá aos 

interesses da elite cubana, por apresentar essa mesma ident idade 

como um processo acabado, terminado; 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 ter iam 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 h ispânica e da cultura afro 

enriquecendo-se com os elementos que ambas apresentam. 

O pensamento de Ortiz a parti r dos anos 20 será marcado  por  

uma contínua re leitura da cultura cubana cujo ápice será a obra 

Cuntrapunteo cubano del azúcar e del tabaco. Nessa obra, publicada 

pela primeira vez em 1940, Or tiz definirá o conceito de 

transculturação, central em sua obra. Esse trabalho, marca a 
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maturidade inte lectual de Ortiz e será objeto de inúmeras leituras 

que vão inc lusive até s itua-lo entre os pós-modernis tas. 

O liv ro é contruído como um diá logo 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 soc iólogos e antropólogos daquele país . Ligados ao reformismo 

roosevelt iano como Carleton Beals , Lawrence Duggan e Leland 

Jenks . Esse contato influencia sua postura de busca pela identidade 

nacional que condizia com o momento polít ico; a ditadura de 

Machado que teve inic io em 1925, a maneira que Ortiz encontra de 

combate-la é  a busca pelo autenticamente nacional, em contraste ao 

governo machadista que implementava a polít ica neocolonial em seu 

país, conforme analisa Le Riverend (1991, p 34).  

Como ponto central da trajetór ia de Fernando Ortiz, surge a luz 

de nossa pesquisa o conceito de transculturação, cunhado pelo 

pensador cubano em sua obra contrapunteo cubano del tabaco y el 

azúcar (1940). 

Nesse liv ro Ortiz busca definir  o caráter étnico do povo cubano 

como resultado do trâns ito hav ido entre as culturas de indígenas, 

negros e brancos em Cuba. Assim em Cuba a mestiçagem, as 
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relações interetnicas sempre foram aceitas e a s íntese dessas três 

culturas é o que constituir ia a cultura nacional cubana.  

 Nesse sentido a espec if ic idade 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 soc ial.  

Segundo LE RIVEREND (1979, p.  26) No contrapunteo  

podemos notar dois elementos fundamentais  na obra de Ortiz;  

pr imeiro: o conceito de “mala v ida” que enfatiza o papel dos 

marginalizados na contruçào da sociedade cubana, aquilo que em 

obras anteriores era tratado como “anormal”, delituoso, atáv ico passa 

a ser v isto como algo essencialmente histór ico, fruto das 

contradições inerentes a v ida social. Segundo: o “atual ismo” que 

busca es tabelecer nexos que permit issem entender, comparar ou 

contrastar o presente e o passado.  

Em outros termos: a leitura de Ortiz re lativa a cultura negra em 

Cuba, representa nesse momento uma ruptura com relação ao 

pensamento social cubano anterior porque é e le o pr imeiro em Cuba 

que atr ibui um es tatuto posit ivo à cultura dos negros, à sua 

religiosidade, à suas tradições, à seus costumes; enfim, a todos os 

componentes de sua v ida social .  

Porém, sua lei tura das relações interetnicas é conservadora 

pois o conceito de transculturação mascara e encobre os conflitos e 

a dominação racial presentes  na sociedade cubana.  
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Assim, o discurso que surge a partir  da idéia de transculturação 

é o de que, em cuba, as  relações entre as diferentes etnias se deu 

de forma harmônica, di ferentemente 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, atr ibuirá uma espec if ic idade 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 

violênc ia que marcaram a v ida dos imigrantes hait ianos e jamaicanos 

em Cuba, conforme CABRERA (2002).  

No campo polít ico, Ortiz caminhará de uma postura liberal para 

uma posição de relativa e limitada ruptura com o modelo neocolonia l  

implantado em cuba a parti r dos anos 20 do século XX. O contexto 

cubano e latino americano do período apresenta um novo 

ordenamento de poder, uma nova polít ica por parte dos  Estados 

Unidos com relação a América e isso refletir -se-á nas tomadas de 

posição por parte dos intelec tuais. BARNET (1995. p.  223) vê, nesse 

momento, o nascimento da idéia de identidade nacional na obra de 

Ortiz.   

 

Pienso que estos  trabajos son un poco 

calenturientos  y que realmente Ort iz, que s í puede 

aceptar cualquier t ipo de anális is , inc luso el 
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postmoderno, no se puede abordar solamente 

como un pos it iv ista, porque fue mucho más allá, y  

lo que nos interesa de él no es  el posit iv ismo. No 

se puede asumir tampoco como un escritor  

postmoderno, que no lo fue, s ino como un hombre 

que tuvo un proyecto moderno y transcendente, 

un proyecto que tendió a c rear valores estables y 

a fundar la nac ión cubana. Creo que ese es  el 

elemento esencia l y  trascendente de su obra.  

   

 

A escola socio-antropológica estadunidense exerceu forte 

influência sobre os pensadores  latino americanos da pr imeira metade 

do século XX, mapear o contexto dessa influência, sua difusão e as 

consequências dessas idéias sobre o pensamento de Ortiz nos 

parece uma tarefa urgente para quem deseja compreender melhor a 

histór ia da América latina, do Caribe e de Cuba.  

Ortiz foi a luno de Mal inowski e sem dúv ida nenhuma o 

antropólogo exerceu influência sobre sua obra, essa influência se fez 

sentir  em especial na construção do conceito de transculturação, que 

aproxima-se e muito da idéia de Malinowski de observação 

partic ipativa pois rejeita qualquer definição apriorística da cultura 

cubana que na opinião do autor só pode ser entendida a partir  de 

suas próprias especif ic idades. 
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 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 contitui em uma típica região de fronteira cultural,  

entendendo como Homi Bhabha 10,  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  priv ilegiado. 

O escritor colombiano Gabriel Garcia Marques, em seu liv ro Cem 

Anos de Solidão ,  ut il iza como local de desenvolv imento 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 histór ia, isolado do tempo, ou seja, uma típ ica região de 

fronteiras. 

É dessa forma que vemos as relações de trabalho e v ida soc ial 

em Cuba;  a idéia de fronteira como formadora das identidades do 

cubano. A província de Havana concentra em seu terr itór io 

importantes vegas de tabaco, esses lugares são centros  para onde 

se dir igiu um grande número de imigrantes  canários, além é claro de 

um grande número de negros. Esses lugares são parte de uma 

                                                
10 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. O conceito de Bhabha será essencial em minha pesquisa pois é a partir 
dele que tento, analisando os processos culturais em Cuba e relacioná-los com a obra de Ortiz.  
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fronteira, a fronteira entre o mundo das elites cr iollas e o mundo do 

tabaco, pois é nesses lugares que esses imigrantes  vão estabelecer 

suas identidades e as relações de v ida cotidiana.  
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5.1- TRANSCULTURAÇÃO, CULTURAS DE MIGRAÇÃO, AÇÚCAR E 

TABACO 

 

 

 

Fernando Ortiz def ine a identidade nacional cubana a partir  da 

idéia de transculturação. Esse conceito aparece de forma defin i t iva 

em 1940, no liv ro Contrapunteo Cubano Del Tabaco y  el Azúcar em 

um capítulo adic ional à obra intitulado:  Del fenômeno socia l de la 

“tranculturación” y de su importância en Cuba.  

 Ortiz principia esse texto explicando que “transcul turação” é 

um neologismo que em sua opinião deve substituir  “aculturação” que 

em sua opinião é um termo pouco adequado para explicar o trânsito 

de uma cultura de origem a uma nova cultura. Para ele o vocábulo 

“aculturação” representaria uma perda da cultura de origem daqueles 

que ter iam 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 h ispânica e da cultura afro 

enriquecendo-se com os elementos que ambas apresentam. 

Na concepção de Ortiz o termo “transculturação” seria mais  

adequado para explicar e expressar os fenômenos que se 
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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, v iveram de um lado um processo de 

desajus te e por outro um de reajuste cul tu ral . De desculturação e 

aculturação e, por f im, de s íntese, de transculturação.  

Esse processo, para Ortiz, compreende as relações inter -

culturais da seguinte forma: num primeiro momento ocorre a perda de 

uma cul tura precedente (desculturação), seguida da aquisição de 

uma nova cultura (aculturação) e a cr iação de novos fenômenos 

culturais (neoculturação), que termina por cristalizar uma síntese que 

compreende todas essas fases (transculturação).  

Nesse sentido, a identidade nac ional cubana é resultado direto  

desse processo. Porém, Ortiz vê de forma distinta a contr ibuição de 

cada uma dessas culturas na formação da identidade cubana;  

enquanto os brancos trouxeram suas instituições socia is e as formas 

de v ida hispânicas, os negros contr ibuíram apenas com seus c orpos 

“ los negros trajeron con sus cuerpos sus espir itus, pero no sus 

inst ituciones, n i su instrumentário”.  Nesse sentido a v isão de Ortiz 

nos parece encobridora da realidade de dominação inerente ao 

processo. Os negros não levaram a Cuba suas instituições por que 

isso não lhes  foi permitido, a dominação inerente ao processo de 

escrav ização passava pela destruição da cul tura dos dominados, até 
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por que as manifestações culturais dos negros eram v istas  com 

exemplo de sua suposta infer ioridade. 

Os imigrantes canários, incentivados a seguirem para Cuba por  

sua condição de subalternidade em seu país de origem, assim como 

os escravos, constituíam um grupo de indesejados sociais11.  Os 

negros que foram levados compulsoriamente para Cuba, 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 v ista no 

trecho que se segue onde o histor iador STUBBS,( 1990, p 76) nos 

mostra como o imigrante canário era tratado: 

  

 

Los pequeños cosecheros, muchos de los  

cuales , se diré, fueron atraídos  por el gran auge 

tabacalero cubano desde las  is las Canarias, 

pronto se v ieron a merced de mecanismos de 

compra y crédito contro lados ambos por 

intermediar ios. Acerca de esas de 1820-1640, 

escrib ió Fr iedlaender: “se presentaba el cuadro 

siguiente: un cierto número de comerciantes de la 

                                                
11 Consuelo Naranjo Orovio em seu artigo Colonos canários: una alternativa al modelo econômico-social de 
Cuba in: X coloquio de Historia Canário-americana defende a tese de que a migração Canária a Cuba 
constituiria-se numa migração “desejada” com o objetivo de branquear a população de Cuba. Porém, esses 
colonos foram enviados justamente para essas regiões isoladas e isoladoras de Cuba me parece que com o 
desejo de formar uma verdadeira barreira sanitária que impedisse o contato entre índios , negros e a elite 
criolla cubana. Assim, me parece que os canários foram desejados mais como um grupo que evitaria o 



 

 

4 

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 provía de sus 

subsistencias el tabaco, dando al veguero un 

precio más o menos arbitrar io más dependiente de 

las div idas  que el veguero había contraído en la 

bodega, que del valor de la p lanta(extraído pelo  

autor de notic ias es tadísticas de de la is la de 

Cuba en 1862-1854)  

 

 

Nesse sentido, a perspectiva de uma v ida melhor que pres idia a 

vinda dos imigrantes canários para Cuba será, rapidamente,  

substituída pela realidade de subordinação do projeto nacional da 

elite cubana. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              
contato entre a elite e os indesejados do que como um grupo que pudesse produzir um branqueamento da 
população escrava em Cuba.   
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5.1.1- AÇÚCAR E IMIGRAÇÃO 

 

 

 

 

 a partir  da Segunda ocupação Norteamericana de Cuba 

(1902) a maior parte da produção açucareira cubana passa ao 

controle de companhias e bancos dos Estados Unidos. Segundo 

dados do relatór io Problemas de la Nueva Cuba,  (1935, p. 250)  dos 

175 centrais açucareiros de Cuba 75 eram de Norte Americanos; 14 

eram em parte de cubanos e em parte de americanos; 10 eram de 

canadenses ou de cubanos e canadenses; 15 de espanhóis ou 

franceses e 4 de súditos britânicos. Em 1927 os  centrais de 

Estadunidenses produziram aproximadamente 62 por cento do açúcar 

elaborado em Cuba, em 1934 essa proporção chegou a 68,1 por 

cento. 

A ocupação americana produziu um aumento da produção e a 

ocupação de novas zonas produtoras.  

No iníc io do século XX, ocorre a introdução do cul t ivo da cana 

de açúcar nas prov íncias orientais  de Cuba. Esse processo estimulou 

a demanda de mão-de-obra, tendo como resultado a maç iça 
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imigração de negros vindos do Hait i,  da Jamaica, e das outras  ilhas 

do Caribe. 

Essa imigração, por sua vez, produziu um endurecimento  das  

polít icas imigratórias ( SCARRAMAL, 1999) cujo ápice será a 

promulgação de um decreto em 19 de outubro de 1933 repatr iando 

todos os es trangeiros desocupados que v iviam em Cuba, esse 

decreto  teve como alvo sobretudo os imigrantes  hai tianos que 

vinham sendo acusados de promoverem uma “afr icanização” de 

Cuba; além desse aspecto étnico, havia o interesse pela terra que 

alguns haitianos hav iam obtido. Ao longo dos primeiros  anos do 

século XX hav ia sido construída em Cuba uma v isão negativa dos 

hait ianos, como podemos perceber nesse trecho do relatór io 

Problemas de la Nueva Cuba do Foreign Policy Associat ion  (  1935, p.  

236)  

 

 

El sentimiento hostil contra este elemento extraño 

en la populac ión de Cuba, que se habia convertido 

en importante factor no solo para el corte de la 

caña s ino tambien para la recolección del  café, 

empezó a c recer considerablemente.  La prensa 

empezó una campaña acusando que este 

elemento estaba “afr icanizando” e l país, y de que 

deprimian los jornales cubanos y minaba el 

s istema de colonos  
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 Nesse momento os hait ianos passaram a ser v istos  como 

uma ameaça à estabilidade nacional. Quando Ortiz anal isa as 

imigrações que deram origem a Cuba e valor iza a contribuição dos 

negros afrocubanos, Cuba está v ivendo um momento de instabi lidade 

econômica em que negros e brancos cubanos disputavam espaço no 

mercado de trabalho com hait ianos e jamaicanos.  

É por esse motivo que Ortiz no  contrapunteo... identif icará o 

tabaco à nac ionalidade, enquanto o açúcar será a expressão da 

intervenção estrangeira, além do tipo di ferenc iado de imigração que 

cada um desses cult ivos atraiu; enquanto o tabaco, na v isão de ortiz 

seria uma at iv idade de homens liv res , o açúcar sempre ter ia sido 

sinônimo de serv idão. 

Assim, Ortiz fala do passado colonia l, do nascimento da 

cubanidade, com os  olhos voltados para a situação do presente de 

Cuba. Nesse sentido o papel que Ortiz atribuiu ao afrocubano no 

conjunto da identidade nacional, v isava, entre outras razões, ev itar a 

ameaça de africanização que o hait iano representava.  
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5.1.2- TABACO E IMIGRAÇÃO 

 

 

Nos primeiros  tempos da colonização, a inda no século XVI, o 

tabaco produzido em Cuba era env iado à Sev ilha na Espanha, onde 

era processado e então, na forma de cigarros , charutos, picadura e 

rapé, dis tribuído nos  mercados europeus, que eram os maiores  

consumidores desses produtos na época. Porém, a part ir  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 consequentes 

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 parale lo ao desenvolvimento do 

capitalismo industr ial. Apenas para termos uma idéia, em 1855 Cuba 

já exportava, segundo ORTIZ (1978, P.65), 356.582.500 “puros” sem 

contar-se as exportações em rama, pó de rapé e “picadura” para 

cachimbos e cigarros. Uma medida de sua importânc ia para Cuba 

pode ser estabelec ida pela afirmação que se segue extraída do 

censo cubano de 1943: 
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analizadas com detenimiento las características 

económicas, desde el punto de vista nacionalista, 

de las labores orig inadas por es ta p lanta, nos 

lleva a la conc lusión de que debe ser cons iderada 

la primera industria cubana.  (grifado no orig inal)  

las razones para formular  dec laración tan rotunda 

son las  s iguientes: 

Primera: Porque la p lanta es indígena. 

Segunda: Porque se util iza exc lus ivamente, en su 

manipulac ión, obreros cubanos.              

Tercera: Porque los sis temas de venta y 

Propaganda constituyen una circulación y 

redistr ibuic ión de riquezas en la Nación como no 

se registra en ninguna otra industr ia. 

Cuarta:  Porque constituye un producto de 

especia lizac ión, único en el mundo, que no admite  

competencia..         

Quinta: Porque no obstante util izar sólo unas tres 

mil doscientas (3,200) cabal lerías              de  

t ierra, y su menor volumen, r inde, re lat ivamente,  

mayores benefic ios a l país que todas las demás 

industr ias.” (censo          del año 1943, Repúbl ica 

de Cuba. Pgs. 245 e 246) 
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Essa afirmação, da comissão organizadora do censo cubano de 

1943, parece de acordo com as afirmações de Fernando Or tiz em sua 

obra já citada, Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar.  

Nessa obra Ortiz defende que o tabaco era o mais cubano de 

todos os produtos e cult ivos  que os  espanhóis exploraram em Cuba.  

Para ele o tabaco signif icava “libertad” e “soberanía nacional” e essa 

liberdade dev ia-se ao fato de seu cult ivo ter s ido sempre ativ idade de 

homens liv res, segundo Ortiz isso diferenciava a exploração 

“tabacalera” da produção de açúcar nos engenhos e centra is 

açucareiros, que desde seu início foram  ativ idades que exig iam 

grande quantidade de mão-de-obra, sendo por esse motivo propíc ias 

à util ização do braço escravo, impróprio para o cul t ivo do tabaco, 

pois esse demandava cuidados que o escravo, por sua condição de 

dominação, não dispensaria(ORTIZ, 1991. p. 22).  

 

 

em los procesos agrário, industr ia l y mercantil Del 

tabaco todo es cuidado, separación,  

minuc ia,escogida y  divers idad; va de las 

variedades botánicas a los  incontables  t ipos 

comerciales para complacer las  mejores 

indiv iduaciones del gusto de las personas   
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Assim, para Ortiz e outros autores  cubanos e cubanis tas, o 

trabalho no tabaco será uma ativ idade eminentemente praticada por 

homens brancos e liv res  que seriam bas icamente de origem 

imigrante,  já que os brancos da elite “cr iolla” dedicavam-se 

basicamente à exploração da produção de açúcar, não se 

submetendo por outro lado à trabalhos manuais que seriam indignos 

de f idalgos .  

Já os imigrantes (entre esses muitos de origem espanhola mas 

que v iv iam em condição subalterna desde antes de sua v inda para 

Cuba) poderiam oferecer os  cuidados que o tabaco necess itava em 

seu cult ivo. 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 em Ortiz (  1991, P.55) em trechos como os que se 

seguem de seu contrapunteo: 

 

 

En el tabaco la producción há sido más personal y 

su trabajo tuvo patriarcalismo y  familiar idad. E l 

azúcar fue industr ia anómima, labor mult itudinar ia 

de dotaciones de esclavos o de cuadril las de 

jornaleros, arreados por los mayorales  del capita l.  

El tabaco há creado clase media, burguesia libre;  

el azúcar há creado clases  extremas, esclavos y 
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amos, proletar ios y hacendados. "No hay pueblo 

en La Habana; no hay más que amos y esclavos". 

 

 

Para Ortiz (1991, p. 75) é no trabalho liv re, encontrado 

sobretudo na produção de tabaco que nasce o sentimento de 

cubanidade. 

 

  

                    El cult ivador de tabaco, por ser campes ino 

blanco, l ibre y en general afincado en su 

propiedad o aparcería, aun cuando fue montuno 

no fue cimarrón ni formó palenques, pero sí tuvo 

rebeliones  como las ocurridas en los vegueríos 

habaneros durante el s iglo XVIII, ferozmente 

reprimidas por la gobernación militar.  Pero es tas 

vio lentas  rebeldías no fueron por inconformidades 

de esclavitud ni de salar ios en la fase obrera del 

proceso productor, s ino por abusos ocurr idos en 

fase mád avanzada, en la comercia l, en impuestos 

y diezmos, impulsados por frailes refaccionistas 

de los vegueros  y negociantes de contrabandos. Y 

si repercutían en el trabajo era porque la faena 

agraria, ta l como se efectuaba, venía a recib ir  su 

remuneración en el momento comerc ial de la 
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compraventa de la cosecha ya obtenida. Nada de 

esto se v io en el azúcar, donde no hubo huelgas 

de pequeños colonos cuando éstos surgieron al 

mediar e l s ig lo XIX, s ino el juego de la 

competencia libre para ellos donde ésta se podía 

realizar o la sumisión inev itable a l central.  

 

 

 É nesses momentos que podemos perceber a leitura que 

ORTIZ faz da presença negra como encobridora da presença e do 

papel que os negros t iveram na construçao da identidade nacional 

(1991, p. 76)   

 

 

También en el s ig lo XIX hubo grandes huelgas de 

tabaqueros. Aún hoy puede dec irse 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 extrajeros, variadíssimos y lejanos, 

fuera de las cotizac iones públicas  y  del 

conocimiento de los operarios; y, sobre todo, a 
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una conciencia de clase proletar ia más 

prontamente adquir ida por los  tabaqueros.  

 

 

Nessa perspectiva os negros t iveram um papel pass ivo nas 

revoltas do século XIX.  Ortiz se esquece da partic ipação de homens 

como Maceo que foram fundamentais nas lutas  pela independência 

cubana. 

Assim sendo, a idéia de que a produção de tabaco tenha s ido 

uma ativ idade eminentemente de brancos constitui um lugar comum 

na obra de Fernando Ortiz e na histor iografia cubana. São inúmeros  

os trabalhos  que defendem essa posição; Entretanto, acreditamos 

que tal idéia mereça rev isão ou, no mínimo, uma melhor reflexão por  

parte dos cientis tas sociais que pesquisam o tema. 

Nos últ imos anos essa postura tem s ido rev ista por autores que 

tentam rediscutir  a presença negra na produção de tabaco em Cuba;  

Com efei to, esse lugar comum encontra vozes dissonantes como a de 

Jean Stubbs, que em seu liv ro Tabaco en la per ifer ia ,  demonstra com 

dados concretos a presença do negro na ativ idade tabacalera. A  

partir de números extraídos de sensos e outros documentos  ofic ia is 

do século XIX essa presença é amplamente demonstrada, como 

mostra o trecho a seguir STUBBS (1996, p. 56): 
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En 1827, se dió la c ifra de 7.297 esclavos em lãs  

Vegas de tabaco. Hacia 1862-tecnicamente mucho 

después de que se abolira la trata de esclavos- el 

numero habio, sobrepasado el doble. La cifra total 

de esclavos regis trados ese año en el cult ivo fue 

de 17.675 mas otros 28.527 libres de color de un 

total de 75.058. la mayor concentración es tuvo en 

Pinar del Rio: un tota l de 12.174,  junto con 9.024 

libre de color, de un tota l de 36.766.(dados 

extraídos pelo autor de balanza general del 

comercio de la is la, 1859-1861) Otras fuentes 

pueden corroborar como grandes fabricantes  de 

tabaco(Partagás fue uno de ellos)operaban las 

grandes vegas de tabaco en Pinar del Río sobre la 

base de trabajo esclavo.     

 

 

Esses dados tornam-se mais relevantes se compararmos os 

mesmos com os  dados do censo de Cuba em 1840. Segundo este 

censo Cuba possuía na época uma população negra, incluindo-se os 

escravos e os  liv res de cor de aproximadamente 398.000 indiv íduos. 

Portanto, se os números que Stubbs apresenta estão corretos, 

podemos afi rmar que pelo menos v inte por cento da população negra 

de Cuba em 1840 estava direta ou indiretamente envolv ida com a 

produção do tabaco. 
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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 ativ idade delicada 

imprópria ao rude braço do negro. At itude que em nossa opinião já 

expressa uma postura carregada de preconceitos e de uma suposta 

infer ior idade cultural do negro.      

Assim, entendemos que na região caribenha, mais exatamente em 

Cuba, foi  poss ível 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 cul tura 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 el ite cr iolla  

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 

e de agitação polít ica, 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 houvessem conflitos, mas, sobretudo no que tange aos 

aspectos polít icos  e culturais, em oposição à elite “c rio lla”. Nesse 

sentido é que entendemos o conceito de fronteira, não apenas como 



 

 

4 

separação polít ica ou geográfica, mas sobretudo como lugar  onde as 

culturas encontram-se e recriam-se nesse processo de contato. É 

nos espaços de fronteira, nas bordas da sociedade, onde é poss ível 

perceber-se a dinâmica dos grupos sociais  e a formação de 

identidades, sobretudo por que 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 cr iam-se e recriam-

se em processos de identif icação e construção das culturas.  
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 Considerações finais 

 

 

A obra de Fernando Ortiz, suas leituras, seus leitores, os 

diálogos que a mesma produziu, as visões que a mesma cristalizou 

na tradição histor iográfica cubana sobre a cubanidade, sobre o negro 

sua cultura, seus cos tumes, sua religiosidade, constituiu um marco 

na etnografia e nas ciências humanas em Cuba. 

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 um encobrimento da cultura dos 

grupos subalternos cubanos (em específico aos afrocubanos e suas 

manifes tações) que tem serv ido aos interesses das elites  cubanas.  

Em nossa opinião, esse processo resulta das condições em 

que sua obra foi produzida; em outros termos: sua obra, como a de 

todo intelectual é resultado não apenas de  suas posturas pessoais, 

de suas escolhas teóricas indiv iduais, mas de toda uma relação entre 

sua obra e o contex to social que o autor cubano percebeu e es tudou.  

 Nesse sentido, ao estudar sua obra pudemos perceber 

como as relações raciais foram pensadas em Cuba no período do 

início do século XX. 

Os primeiros anos desse século, foram marcados pela 

ocupação estadunidense, que levou a uma polít ica racial que tinha 

como eixo central a discr iminação 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 cr iminalís tica de Lombroso. Desta forma pudemos perceber a obra 
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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 

cr iminalís tica que incorporaram-se no pensamento de Ortiz por sua 

conv ivência com Lombroso. 

Assim, os  marcos teóricos da obra de  Ortiz no período 

posterior de sua elaboração, nos parecem de finidos como uma 

resposta às condições sociais de sua época. É o que ocorre a partir  

de 1913 quando as  questões raciais  em Cuba foram rediscutidas. Em 

nossa opinião, isso reflete uma mudança impulsionada por dois 

fatores: de um lado os acontecimentos de 1912, quando ddurante a 

revolta dos  “ independientes  de color”, cerca de 4.000 negros 

revoltosos  foram mortos por reiv indicarem direi tos pol ít icos aos 

homens de cor, que não tinham espaço na soc iedade cubana.  

Esse conflito produziu uma rele i tura das  re lações raciais 

pela sociedade. Em outros  termos: a busca de espaço social e 

polít ico por parte dos negros  cubanos, levou à cr iação de um novo 

modelo social de integração desses indiv íduos à soc iaedade, ainda 

que dentro dos limites de uma integração subordinada.  

Por outro lado, paulatinamente, Ortiz caminhou 

teoricamente para uma postura diferenc iada da anterior; agora os 

conceitos e idéias centrais de sua produção intelectual seriam 

marcados pela influência de Malinowski e sobretudo dos 

antropólogos e sociólogos estadunidenses. Essa transição teórica 

teve como ponto máximo a construção do conceito de 

transculturação. 

Esse conceito, por sua vez, permitiu a construção, por parte 

de Ortiz, da idéia de cubanidade que se constituiu no ponto focal de 

sua noção de identidade nac ional. Deste modo o que pudemos 

compreender é que a produção intelectual de Fernando Ortiz resulta 

de um constante diálogo com a v ida e a cultura de sua época, 

produzindo le itores  e leituras de uma identidade nacional pautada em 
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uma noção de sociedade, que ao mesmo tempo que nega os conflitos 

raciais, buscou construir  um espaço para o negro, seus costumes, 

seus costumes, sua fé e seu fazer cultural.  

Nesse sentido, podemos definir  a obra de Fernando Ortiz 

como marcada por um duplo caráter: ela é ao mesmo tempo 

renovadora e conservadora, pois permitiu e buscou a integração do 

negro à sociedade cubana ao mesmo tempo em que produziu um 

encobrimento dos conflitos raciais, relegando ao negro os  espaços 

de fronteira na sociedade cubana. 

Portanto, o que pudemos perceber é que a obra de Ortiz dá 

resposta às demandas por sentido, que sua época lhe impôs, às 

indagações de seus contemporâneos, aos  conflitos  de sua 

sociedade, corroborando o pensamento do escritor alemão Thomas 

Mann “nenhum homem v ive apenas sua v ida indiv idual, consc iente ou 

inconscientemente, v ive também a de sua época e de seus 

contemporâneos”.          
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