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RESUMO

Esta pesquisa pretende compreender o processo de mitificação da

guerrilheira revolucionária cubana Haydée Santamaría na história cubana. Membro

do Movimento 26 de Julho cujas ações acarretaram a Revolução Cubana e, após a

vitória dos rebeldes, presidente do órgão cultural Casa de las Américas, Haydée

teve certa influência política e cultural em Cuba, sendo também conhecida e

respeitada nos círculos de esquerda, na América Latina. Porém, não possuiu poder

de fato. A documentação selecionada para esta pesquisa são textos, em geral

biográficos, produzidos desde seu suicídio em 1980, que incorporam parte da

memória oficial cubana, por se tratarem de textos publicados em sites oficiais

cubanos e a Revista Casa de las Américas, órgão oficial da Casa. Nestes textos, a

narrativa biográfica constrói uma identidade de Haydée como heroína nacional.

Pretendemos compreender historicamente este processo de heroicização, buscando

analisar as características atribuídas a essa heroína, em boa parte recorrentes nas

descrições de outras heroínas da história cubana e latino-americana. Pretendemos,

ainda, problematizar a questão do gênero nesse processo de heroicização. Por fim

pretendemos analisar como foi interpretado o seu suicídio, e as razões da

minimização de seu papel de guerrilheira em contraste com sua função de

presidente da Casa de las Américas, entre outros cargos institucionais.

Palavras-chave: Haydée Santamaría, Revolução Cubana, mulheres guerrilheiras,

Casa de las Américas.
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ABSTRACT

This research intends to understand the mythologizing process of the Cuban

revolutionary and guerrilla Haydée Santamaría in Cuban History. Member of the 26th

of July Movement, whose actions led to the Cuban Revolution and after the victory of

the rebels, to the post of president of the cultural institution Casa de las Américas,

Haydée had certain political and cultural influence in Cuba, being also known and

respected on leftist circles in Latin America. However, she had no real power. The

documents selected for this study are biographical texts produced in official Cuban

websites and in Revista Casa de las Américas, official institution from Casa. In these

texts, the biographical narrative builds Haydée's identity as a national heroine. We

intend to historically understand this process of heroization, trying to analyze the

characteristics attributed to this heroine, recurrent in the descriptions of other

heroines of Cuban history and Latin American. Moreover, we also plan to discuss the

gender debate in this heroizing process. Finally, we intend to analyze how her

suicide was interpreted and the reasons she was minimized of her role as a guerrilla,

in contrast to her role as a president of Casa de las Américas, among other

institutional positions

Keywords: Haydée Santamaría, Cuban Revolution, guerrillera women, Casa de las

Américas.
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Introdução
Haydée Santamaría (1922-80) foi uma grande figura política cubana. Ela

atuou contra o golpe de Estado do governo de Batista, na luta insurrecional cubana

desde o início (1952-8), auxiliou no ataque ao Quartel Moncada em 1953 e foi uma

das fundadoras do Movimiento 26 de Julio (M-26). Após a Revolução, em janeiro de

1959 foi designada à presidência da instituição cultural Casa de las Américas, foi

uma das fundadoras do PCC em 1965, presidiu a Olas em 1967, entre outras

atividades. Sem razões conhecidas, cometeu suicídio em 1980. Já considerada

heroína nacional, após sua morte, iniciou-se intensa produção de textos em sua

memória e homenagem, em que atentamos a construção da imagem e importância

de Haydée para Cuba. Pretendemos analisar, nesta monografia, este processo de

mitificação de Haydée na memória oficial cubana, durante o período que marca seu

suicídio em 1980 até 2016.

O interesse nesta linha de pesquisa originou-se quando cursava a disciplina

curricular obrigatória “História da América II” em 2014, ministrada pela Profa. Dra.

Mariana Villaça, também orientadora desta pesquisa. Após as aulas a respeito da

atuação política das mulheres na América Latina no século XIX e, posteriormente,

acerca da Revolução Cubana, interessei-me por conhecer sobre alguma mulher que

tenha desempenhado certa atividade política na América Latina no século XX.

Através de uma sugestão da Mariana, decidi estudar Haydée Santamaría e suas

atividades como guerrilheira durante a Revolução. Estruturamos, deste modo, um

projeto de pesquisa e, entre 2016-8 fui bolsista de Iniciação Científica (IC) da

Fundação da Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), pesquisa que

também resultou nesta monografia1.

Nossos objetivos circunscreveram compreender a construção biográfica de

sua vida; as relações de gênero no processo; seu papel e atividades frente à Casa,

se ela possuía de fato poder na Casa e se ela aceitou o papel a que foi designada

(de mulher abnegada e sem poder objetivo), e, como seu suicídio foi retratado pelos

nossos textos.

Assim sendo, formulamos questionamentos acerca da construção de gênero

em torno da imagem desta heroína, que remontam a um discurso histórico também

1 Tal pesquisa possui denominação homônima a esta monografia (Proc. 2016/04202-5). No relatório
da Fapesp, o primeiro capítulo estava extenso. Logo, para esta monografia, subtraímos as
informações acerca da contextualização do período pós-Revolução e focamos na trajetória da
Haydée.



8

visto em biografias de outras heroínas latino-americanas, publicadas desde o século

XIX. As construções de gênero também estão relacionadas com a forma como tais

textos descrevem o suicídio de Haydée.

Também questionamos a inserção de seu trabalho no meio cultural cubano

como presidente Casa de las Américas. Assim como, refletimos sobre como Haydée

aceitou o papel a qual foi designada: de uma mulher apaixonada pela Revolução,

que sujeitou-se a ocupar um cargo importante, mas sem ter algum poder de fato.

Nossas fontes foram textos publicados em sites oficiais cubanos (revistas

eletrônicas) e na Revista Casa de las Américas (edições publicadas em papel),

órgão oficial ligado à Casa. Eles foram escritos por cubanos e estrangeiros, como

ex-guerrilheiros, amigos da infância, familiares, artistas, intelectuais (que a

conheceram na Casa), e admiradores. Este último grupo foi designado desta forma

pois, a partir da análise de seus textos, vimos que não haviam muitos relatos

pessoais que demonstrassem algum tipo de convivência com Haydée e, deste modo,

compreendemos que os autores não conheceram Haydée em vida.

Por serem textos publicados em periódicos ligados ao governo (que

correspondem aos desejos e objetivos do governo cubano), constituem parte da

memória oficial cubana.

Os textos que integram nossa documentação foram publicados na Revista

Mujeres, La Ventana, La Jiribilla, CubArte, Revista Bohemia, Granma, Somos

Jovenes, Juventud Rebelde, Cuba Debate e a Revista Casa de las Américas. Os

textos publicados na Revista Casa de las Américas são do século XX, com todas

suas edições publicadas na década de 1980, em função da proximidade com o ato

suicida de Haydée. Enquanto os de sites oficiais cubanos são do XXI, principalmente

a partir da década de 2010 (no entanto, em muitos desses textos não há

informações sobre a data de sua publicação e/ou produção), dado a ampliação do

uso da internet na Ilha, todavia, ainda sendo controlada pelo governo2.

É essencial compreender tais periódicos segundo as reflexões de Maria

Helena Capelato em A imprensa como fonte e objeto para o estudo do historiador

(2015). Para a historiadora, a análise dos periódicos é algo interessantíssimo ao

historiador por apresentar as especificidades de uma sociedade em determinado

tempo histórico. De acordo com a autora, o filósofo francês Michel Foucalt auxiliou

2 MISKULIN, S. C. Entrevista Mal-estar na Revolução. Entrevistador: Analice Pereria. Correio das
Artes, João Pessoa (PB), ano LXV, n. 11, jan. 2015.
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para redefinir a ideia de documento, ao sugerir que os mesmos sejam interpretados

como resultado de uma construção (seja consciente ou inconsciente) de um tempo e

sociedade, que acaba por ser reproduzida posteriormente. Isso posto, ela defende

que “esse passado reconstruído, também a partir de relações de poder, permite a

construção de memórias que acabam sendo impostas para gerações futuras3.

Nesta perspectiva, ao analisar as fontes publicadas em sites oficiais cubanos

(revistas eletrônicas) e na Revista Casa, podemos compreender uma sociedade e as

memórias por ela construídas. A mitificação de Haydée pela memória oficial cubana,

portanto, representa a construção que as relações de poder definiram como

necessárias para as gerações futuras.

Capelato também salienta que os periódicos são agentes políticos. Dessa

forma, vemos que a análise de periódicos precisa de cuidados específicos. É

necessário compreender o momento em que ele foi criado e quem o fundou, o seu

proprietário atual, seu público-alvo, defende quais objetivos, como pretende chamar

atenção para seu conteúdo e seu financiamento. As opiniões do periódico – e, no

caso desta pesquisa, também de cada texto publicado – e,
com base no pressuposto de que a informação não é neutra, cabe ao
analista averiguar se ela é verdadeira, como foi interpretada pelo
jornalista-repórter e exposta no jornal, além de considerar os
artifícios que fazem parte da diagramação, como a escolha do local
destinado à notícia de forma a dar destaque ao assunto ou diminuir
sua importância4.

Tais reflexões englobam nosso trabalho. Analisaremos como a trajetória

mitificada de Haydée está estruturada com a exaltação de distintos eventos e

características e silenciamentos de outros, algo que reflete os desejos do Estado na

construção de sua memória, por meio da publicação de textos de diferentes autores

em periódicos ligados ao governo. Para isso, como orientado por Capelato, é de

suma importância compreender as especificidades de cada jornal analisado pela

nossa pesquisa.

Deste modo, a Revista Mujeres5, órgão pertencente à Federación de las

Mujeres Cubanas (FMC), foi fundada em 15 de novembro de 1961, um ano após a

criação da FMC, (esta segunda instituição, foi dirigida pela guerrilheira e heroína

3 CAPELATO, M. H. A imprensa como fonte e objeto para o estudo do historiador. In: VILLAÇA, M. M.;
PRADO, M. L. (Orgs.). História das Américas: fontes e abordagens historiográficas. São Paulo:
Humanitas/CAPES, 2015, p. 115.
4 Idem, pp. 131-2.
5 Disponível em: http://www.mujeres.co.cu

http://www.mujeres.co.cu
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cubana, Vilma Espín até 2007). Mujeres atualmente é coordenada pela Iraida

Campo Nodal. O foco desta revista, segundo o próprio site, se trata de defender a

Revolução e a cidadania plena das mulheres cubanas, debater acerca das injustiças

contra as mulheres e contribuir para a formação da “mulher e do homem novo”

cubanos6. Este é o site oficial cubano que veiculou mais textos referentes à Haydée,

tendo, ao total, 27 publicações7. Sendo que 14 destes textos foram escritos pela

admiradora Marilys Suárez Moreno8. Quase todos os textos publicados integram

especiais referentes a algum aniversário de Moncada. Entretanto, na grande maioria

não consta a data da produção ou da publicação do texto, e nem referenciais a

respeito de qual aniversário de Moncada está sendo celebrado.

O La Ventana9, um portal digital da Casa de las Américas, foi instituído em

2002. As poucas informações encontradas em seu site afirmam que este periódico

propõe-se a divulgar e discutir novos processos culturais e intelectuais da Casa, e

da América Latina e Caribe. A atual diretora do periódico é Maite Hernández-

Lorenzo. Existem apenas um texto sobre Haydée publicado, de Glenda Boza Ibarra

6 RODRÍGUEZ, S. Un beso. Cuba: La Jiribilla, 2010; HART SANTAMARÍA, C. M. Las lecciones del
girasol. Cuba: La Jiribilla, 2010; SALSAMENDI, C. Haydée en mi memoria. Cuba: La Jiribilla, 2010;
GARCÍA, P. A. Yeyé, la heroína. Cuba: La Jiribilla, 2010; MOREJÓN, N. Haydée. Cuba: La Jiribilla,
2010; DÍAZ, F. No hay disparo contra la poesia. Cuba: La Jiribilla, 2010; FIGUEROA, A. La distinguia
su preocupación por todos. Cuba: La Jiribilla, 2010; GIL, S. La Casa era uma fiesta. Cuba: La Jiribilla,
2010; HERNÁNDEZ, M. “Yeyé fu ela hermana que nunca tuve”. Cuba: La Jiribilla, 2010; PÉREZ, L.
“Haydée era traviesa, divertida, bailadora y muy decidida”. Cuba: La Jiribilla, 2010; FERNÁNDEZ
RETAMAR, R. Haydée entre el fuego y la luz. Cuba: La Jiribilla, 2010; ROJAS, M. La Haydée que
conecí. Cuba: La Jiribilla, 2010.
6 Informações disponíveis em: http://www.mujeres.co.cu/gen_art.php?MQ== Acesso em 02/05/2018.
7 ALFONSO, M. Un poco de Haydée. Cuba: Revista Mujeres, s/d; ___. Canto por una heroína. Cuba:
Revista Mujeres, s/d; AYÚS REYES, D. Toda la patria está en la mujer. Cuba: Revista Mujeres, 2015;
DIGNA, L. A. Toda patria está en la mujer. Cuba: Revista Mujeres, s/d; PÉREZ VALENZUELA, M. El
hogar donde se fraguó el asalto al cuartel Moncada. Cuba: Revista Mujeres, s/d; ROJAS, M. Las
mujeres en el Moncada. Cuba: Revista Mujeres, s/d; SABORIT ALFONSO, A. Mujeres que hicieron
historia. Cuba: Revista Mujeres, s/d; SALAS SERVANDO, M. Melba y Haydée, combatientes por la
libertad. Cuba: Revista Mujeres, 2015; SÁNCHEZ PARRA, D. Ellas también pellearon. Cuba: Revista
Mujeres, s/d; SANZO, N. Vilma habla de Haydée. Cuba: Revista Mujeres, s/d; VILLAR MUÑOZ, L.
Haydée: una mujer casi feliz. Cuba: Revista Mujeres, s/d.
8 SUÁREZ MORENO, Marilys. La pasión que los llevó al Moncada. Cuba: Revista Mujeres, s/d; ___.
En la madrugada fundadora. Cuba: Revista Mujeres, s/d; ___. Melba y Haydée, las compañeras.
Cuba: Revista Mujeres, 2011; ___. Melba y Haydée a la distancia de 61 años del Moncada. Cuba:
Revista Mujeres, n. 698, 2014; ___. La pasión que los llevó al Moncada. Cuba: Revista Mujeres, s/d;
___. Las dos mujeres del Moncada. Cuba: Revista Mujeres, 2013; ___. El Moncada de hoy. Cuba:
Revista Mujeres, n. 749, 2015; ___. En la madrugada fundadora. Cuba: Revista Mujeres, s/d; ___. La
muerte de la Heroína. Cuba: Revista Mujeres, s/d; ___. Urgencia de la libertad. Cuba: Revista
Mujeres, s/d; ___. Camino al Moncada. Cuba: Revista Mujeres, s/d; ___. Empezar de nuevo. Cuba:
Revista Mujeres, s/d; ___. Moncada, epopeya e símbolo. Cuba: Revista Mujeres, s/d; ___. Solo fidel
podia hacer una revolución en Cuba. Cuba: Revista Mujeres, s/d.
9 Disponível em: http://laventana.casa.cult.cu/

http://www.mujeres.co.cu/gen_art.php?MQ==
http://laventana.casa.cult.cu/
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“Dos heroínas en la eternidad del infinito” (2014) e o de autoria anônima “Desde

ahora somos más pobres” (2014).

As poucas informações encontradas referente ao periódico CubArte10

mencionam que ele foi estabelecido em 2001, e se trata de um serviço de

informação estabelecido numa plataforma digital que visa promover a cultura e arte

cubana11. Encontramos apenas os textos de Niurka Alfonso Baños “Un livro que

hace falta leerlo” (2015) e o de Angela Oramas Camero “La pasión llevó a Haydée al

Moncada” (2011) que tratam sobre Haydée.

La Jiribilla12 também é um periódico cubano semanal criado em 2001

publicado em papel e na internet. O nome da revista é em homenagem ao escritor

cubano José Lezama Lima13. O objetivo deste periódico é divulgar cultura e as

políticas cubanas para Cuba e para os países estrangeiros14. A diretora atual é Ivette

Leyva e se trata de um jornal que divulga diversos textos, músicas, vídeos e

fotografias. Neste periódico encontramos oito textos publicados referentes à Haydée,

que integram um dossiê especial para homenagear Haydée. Algo característico

deste dossiê é que também são publicadas fotografias de Haydée juntos aos

textos15.

A Revista Bohemia16 foi fundada em 1908, por Miguel Ángel Quevedo Pérez,

e opera desde então nas questões sociais e políticas cubanas. Ela teve importante

atuação durante a luta insurrecional (1952-8) para a publicidade do M-26, como, por

exemplo, com a divulgação do “Manifiesto Sierra Maestra” (ou “Al Pueblo de Cuba”),

escrito por Fidel, Pazos e Raúl Chibás em 28 de julho de 1957, além de publicar 131

fotografias do movimento rebelde17. Seus editores, nos dias atuais, são Pedro

Hernández Soto y Alberto Rodríguez Fernández18. Atualmente a Bohemia Digital19

tem uma publicação intensa. Entretanto, a respeito da Haydée, foi encontrado só um

texto, o de Roxana Rodríguez “Haydée, la fundadora” (2009).

10 Disponível em: http://www.cubarte.cult.cu
11 Não há dados sobre o editor atual desta revista. Informações disponíveis em:
https://www.ecured.cu/Cubarte Acesso em 16/03/2018.
12 Disponível em: http://lajiribilla.cu
13 José Lezama Lima (1910-76) foi um escritor e poeta cubano de grande destaque na América Latina.
14 Informações disponíveis em: https://www.ecured.cu/La_Jiribilla Acesso em 16/03/2018.
15 Disponível em: http://bohemia.cu/
16 SWEIG, J. E. Inside the Cuban Revolution: Fidel Castro and the urban underground. EUA: Harvard
University Press, 2004, p. 32.

18 Informações disponíveis em: https://www.ecured.cu/Revista_Bohemia Acesso em 16/03/2018.
19 Disponível em: http://bohemia.cu/author/bohemia-digital/

http://www.cubarte.cult.cu
https://www.ecured.cu/Cubarte
http://lajiribilla.cu
https://www.ecured.cu/La_Jiribilla
http://bohemia.cu/
https://www.ecured.cu/Revista_Bohemia
http://bohemia.cu/author/bohemia-digital/
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O Granma20, órgão oficial do Comitê Central do Partido Comunista Cubano

(PCC), foi formado em 1965. Este periódico visa divulgar informações políticas,

econômicas, sociais e culturais de Cuba e dos outros países (também veicula em

diversos idiomas). Atualmente é dirigida por Yaillin Orta Rivera21. Em sua versão

digital, foram publicados os seguintes textos sobre a Haydée e uma notícia: o de

Eduardo Palomares Calderón “Haydée y Melba: unidas eternamente en la historia

patria” (2014), Marta Rojas “Haydée: un retrato a cinco manos” (2015), e a notícia de

“Recuerdan a Haydée Santamaría en su natal Encrucijada” (2015) de Ángel Freddy

Pérez Cabrera.

Somos Jovenes22 foi criado em 1977 e, atualmente, é publicado pela Editora

Abril em Cuba23. A revista é publicada em forma impressa e digitalmente, e busca

demonstrar as vivências e características dos jovens cubanos. Apenas um texto que

trata sobre Haydée foi encontrado: Matilde Salas Servando “La grandeza de una

heroína: Haydée” (2014). Não encontramos mais informações especificamente sobre

este periódico, porém, a Editora Abril segue às orientações do Partido Comunista

Cubano (PCC) acerca do trabalho político-ideológico com as crianças, adolescentes

e jovens cubanos (divulgando assuntos sobre história, ciência, defende a Revolução,

entre outros)24.

Fundado em 21 de outubro de 1965, Juventud Rebelde25 é dirigido pela Unión

de Jóvenes Comunista. É publicado em papel e por meio de um site oficial. Foi

criado a partir da extinta Revista Mella e do Diario de la Tarde. De acordo com Fidel

Castro, este seria um periódico destinado à juventude cubana26. Os textos

publicados no Juventud Rebelde, que discorrem acerca de Haydée, são: dois de

autoria anônima, “Haydée Santamaría: lo tremendo y lo profundo” (2007) e “Casa de

las Américas, la casa de todos” (2009). Também, os de Adianez Fernández

Izquierdo “Melba y Haydée, símbolos de la mujer cubana” (2013), Luis Hernández

Serrano “Las extrañas maletas de Haydée y Melba” (2013), e, o de Graziela

Pologotti “Yeyé” (2013).

20 Disponível em: http://www.granma.cu
21 Informações disponíveis em: https://www.ecured.cu/Peri%C3%B3dico_Granma_(La_Habana)
Acesso em 16/03/2018.
22 Disponível em: http://www.somosjovenes.cu
23 Idem. Acesso em 17/03/2018.
24 Informações disponíveis em: https://www.ecured.cu/Editora_Abril Acesso em 1703/2018.
25 Disponível em: http://www.juventudrebelde.cu/
26 Informações disponíveis em: https://www.ecured.cu/Juventud_Rebelde Acesso em 16/03/18.

http://www.granma.cu
https://www.ecured.cu/Peri%C3%B3dico_Granma_(La_Habana)
http://www.somosjovenes.cu
https://www.ecured.cu/Editora_Abril
http://www.juventudrebelde.cu/
https://www.ecured.cu/Juventud_Rebelde
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Já o último periódico de um site oficial cubano, Cuba Debate27, foi criado em 5

de agosto de 2003, em uma plataforma unicamente digital. Nele englobam-se

indivíduos do Círculo de Periodistas contra el Terrorismo, sendo o slogan do jornal é

“contra el terrorismo mediático”, dado que buscam ir numa maré contra as

instituições que difamam Cuba e seu governo28. Publicado em diversos idiomas, é

um periódico sem renumeração desenvolvido por alunos da Universidad Central

“Marta Abreu” de Las Villas, Santa Clara. Portanto, é um periódico profundamente

defensor do governo de Castro e da Revolução de 1959. Foram publicados sete

textos sobre Haydée nesta revista: dois escritos pela sua filha, Celia María Hart

Santamaría, “Este, el prólogo” (2005) e “Haydée Santamaría según su hija Celia: era

sábado en la mañana” (2013). Os demais foram escritos por Melba Hernández “En

busca de un sueño... hermoso y rebelde” (2014), Vladimir F. Casal Pérez “Haydée

Santamaría y la condición humana” (2013), Graziela Pologotti “Haydée Santamaría:

La misteriosa fuerza de la fragilidade” (2014), Pedro Pablo Rodríguez “Haydée, hace

falta tu voz” (2013) e Manuel E. Yepe “Haydée Santamaría: “Fidel nunca traicionará”

(2008).

A Revista Casa de las Américas, foi fundada em 1960 e designada a Antón

Arrufat, permanecendo até 1965. Seu chefe desde 1965 até os dias atuais é Roberto

Fernández Retamar (também atual presidente da Casa). A revista reflete as

atividades culturais da instituição Casa, além de apresentar diversas discussões e

reflexões de artistas e intelectuais que dialogam acerca de assuntos históricos e

culturais29. É impressa e também circula por meios digitais com algumas edições em

papel30 e todas as novas digitalizadas. Nela encontramos em torno de 80 textos

sobre Haydée, todos escritos após a morte dela (com exceção de uma poesia

redigida meses antes). A edição n. 121 de 1980 é seguida ao suicídio de Haydée,

em que existem apenas dois textos que tratam sobre Haydée, inseridos numa parte

denominada “Ante la muerte de la compañera Haydée Santamaría”: o primeiro, por

Juan Almeida e uma declaração anônima da Revista Casa de las Américas. Duas

27 Disponível em: http://www.cubadebate.cu
28 Informações disponíveis em: https://www.ecured.cu/Cuba_debate Acesso em 17/03/2018.
29 MOREJÓN, I. Política y polémica en América Latina: las revistas Casa de las Américas y Mundo
Nuevo. México: Educación y Cultura, Asesoría y Promoción, S.C., 2010.
30 Praticamente todas as edições em papel (do século XX) estão nas bibliotecas da Universidade de
São Paulo (USP, campus Cidade Universitária, São Paulo), principalmente na da FFLCH (Florestan
Fernandes). Ainda, algumas edições estão localizadas na biblioteca da Escola de Comunicações e
Artes (ECA) e no Instituto de Estudos Brasileiros (IEB), ambos também no mesmo campus da USP.

http://www.cubadebate.cu
https://www.ecured.cu/Cuba_debate
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edições, n. 124 (1981)31 e n. 150 (1985)32, existem especiais para celebrar a

memória dela, com a publicação de diversos textos, sendo textos curtos e os demais

eram quase todos cartas. Nas outras edições n. 151 (1985)33 e n. 161 (1987)34 há

apenas dois grandes textos divulgados. Entre as publicações sobre Haydée nesta

revista, algumas eram poesias e por requererem uma análise específica, não as

incorporamos em nossa documentação35.

Ainda, durante o início de nossa pesquisa de IC com a Fapesp, nós ainda

possuímos em nossa documentação a obra de Betsy MaClean, “Haydée

Santamaría” (2003), publicada na Austrália pela Ocean Press. Este livro também

contou com o apoio para publicação da Casa de las Américas e, deste modo,

também integra parte da memória oficial cubana. Todavia, esta obra foi excluída do

grupo de nossas fontes, pois, ao encontrar os textos originais em espanhol na

Revista Casa de las Américas (que foram incorporadas em nossa documentação),

atentamos que as traduções para o inglês estavam equivocadas. Alguns textos e

31 Os textos são: ANÔNIMO. Con Haydée siempre.; BALCARCEL, J. L. Haydée Santamaría esta
presente.; BENEDETTI, M. Ausencia y presencia de Haydée Santamaría.; CABRERA, J. F. Carta.;
CASTRO, F. Acerca de Haydée Santamaría y la Casa de las Américas.; CONTI, M. Carta.; DURÁN
AYANEGUI, F., CHASE, A. Carta.; LEISECA, M. Palabras en la conmeración del XX aniversario de la
Revista Casa de las Américas.; MARRA, N. Carta.; NONO, L. Cable.; ORGAMBIDE, P. Carta.;
PAULO, R. Carta.; PÉREZ, H. Haydée, la martiana de siempre.; REBOREDO, A. Para Haydée
Santamaría, Casa de las Américas era sinónimo de la cultura común de latinoamerica.; TORRES
ESPINOSA, E. Carta.; URTECHO, J. C. Carta.
32 ADOUM, J. E. Ella.; ALMEIDA, J. De Haydée.; ALONSO, A. Que puedo hablar de Haydée.;
ANÔNIMO. Haydée entre el fuego y la luz.; CARPANI, R. Carta.; DORFMAN, A. La hermana mayor.;
HERNÁNDEZ, M. Alguns recuerdos...; JAMIS, F. Carta.; LORA, S. Haydée siempre presente.;
MUJICA, Héctor. Carta.; NARANJO, C. La Haydée inventó la alegria.; OBREGÓN, A. A Haydée, todo
mi amor.; RODRÍGUEZ, C. R. Haydée, fuego y luz.; RODRÍGUEZ PORCELL, R. La Haydée que
conocí.; SILVA, F. Un abrazo de Haydée.; TEITELBOIM, V. Haydée bajo el parron.; VERZI, H. G.
Transparente, imperecederamente Haydée.; VITIER, Cintio. Ahora solo es vida.
33 Nesta edição foi publicada uma poesia, porém, foi excluída de nossa documentação por implicar
numa análise específica. GOYTISOLO, J. A. Haydée: vuelvo a verla regresando a la luz. Cuba:
Revista Casa de las Américas, n. 151, 1985.
34 URTECHO, J. C. Un embolismo. Sobre Haber conocido a Haydée Santamaría. Cuba: Revista Casa
de las Américas, n. 151, 1985.
35 Estas poesias são: ADOUM, J. E. Carta, n. 124, 1981; BALCARCEL, J. L. Haydée Santamaría esta
presente, n. 124, 1981. BENEDETTI, M. Yo estaba em outro borde, n. 150, 1985; CASAUS, V. Para
Haydée, n. 124, 1981; EMBRY, E. Heroina del Moncada, n. 124, 1981; FERNÁNDEZ PAVÓN, R.
Ofrendas, n. 150, 1985; GARCÍA MARRUZ, F. En la muerte de una heroína de la Patria, n. 124, 1981;
GUTIÉRREZ, J. Casa de Haydée, n. 150, 1985; GRAVINA, M. De morir, n. 150, 1985; HERRERA, G.
La que ascendió al planeta que no entiendo, n 150, 1985; HERNÁNDEZ NOVAS, R. Espejos I, II, n.
150, 1985; IBARGOYEN ISLAS, S. Para Haydée Santamaría, n. 150, 1985; LÓPEZ MORALES, E.
Eres la visión y la hoguera, n. 150, 1985; MARTÍ BRENE, C. Desde el Moncada, n. 124, 1981;
MATTA, R. A Casa de las Américas, n. 124, 1981; MORENO DEL TORO, J. L. Haydée entre los dos
Santiago, n. 150, 1985; NADEREAU MACEO, E. Te sobre con tu Casa de Pueblos, n. 124, 1981;
RÍOS, S. Detras de los tambores y los pasos, n. 124, 1981; RODRÍGUEZ, R. M. Es um pais, n. 150,
1985; SÁNCHEZ ALFONSO, M. La Casa de Haydée, n. 124, 1981; SERRET, A. Despedida de duelo,
n. 124, 1981;
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uma entrevista da Haydée, publicadas nesta obra, ainda fazem parte da nossa

documentação, dado que não encontramos os originais em outras revistas36.

Isto posto, atentamos que a Revista Casa não publicou mais textos sobre a

Haydée em suas edições digitais atuais. Já a produção textual sobre ela em sites

oficiais cubanos é intensa. Semanalmente são produzidos novos textos, como

também são publicados novamente textos mais antigos em outras revistas.

Entretanto, como dito, muitos desses textos divulgados em sites oficiais cubanos

não informam datas acerca de sua produção e/ou sua publicação no site em questão.

Poderia ser esta a forma como a memória oficial cubana tentou lidar com a

morte singular e imprevisível de uma heroína, buscando amenizar o sofrimento dos

indivíduos que apoiam a Revolução e o governo castrista? Ou, para obscurecer

quaisquer dúvidas sobre ela ter se suicidado por não ter concordado com algum ato

do governo cubano, ou por não se sentir plenamente realizada, a despeito da fama

adquirida? De qualquer forma, tentaremos compreender e esclarecer as supostas

razões para este processo de mitificação da Haydée que engloba explicações

“passionais" para seu suicídio.

Segundo Girardet, o mito político pode acompanhar as perturbações de

determinados períodos políticos. A partir de sua construção, independente de seu

formato e objetivo, o mito estrutura seu próprio sistema de crença. “Ele já não invoca,

nessas condições nenhuma outra legitimidade que não a de sua simples afirmação,

nenhuma outra lógica que não a de seu livre desenvolvimento37”.

O mito político, relacionado à estruturação da imagem de um Salvador,

possibilita demonstrar desde os anseios e concepções de uma sociedade. Esta

noção defendida por Girardet é substancial para compreendermos o processo de

mitificação da Haydée, visto que representa a preocupação do governo cubano em

construir e reafirmar sua história oficial, demonstrando uma mulher que,

independente das situações políticas que já afetaram Cuba, jamais deixou de

acreditar e defender a Revolução e seu principal líder.

Também, de acordo com Florestan Fernandes, a necessidade de vencer o

neocolonialismo, as dúvidas, o veto norte-americano, e a classe trabalhadora que

36 Estes textos são: FERNÁNDEZ RETAMAR, R. The Permanence of Haydée. In: MACLEAN, B.
Haydée Santamaría. Austrália: Ocean Press/Cuba: Casa de las Américas, 2003. E as entrevistas de
Haydée: “A personal account of the Moncada”, e “All of us are part of the same whole – An interview
with Haydée”.
37 GIRARDET, R. Mitos e mitologias políticas. São Paulo: Companhia da Letras, 1987, pp. 11-2.
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precisava de uma utopia ou de uma profunda força de boa fé, explicam, de certa

forma, certas mitificações em processos revolucionários, posto que:
as grandes revoluções criam os mitos. E, eles, por sua vez, definem
sua realidade histórica e seu impacto utópico. A revolução cubana
não escapou a essa regra. (...) Os mitos eram demasiado
importantes para ela, como fatores de compensação psicológica e
política ou em face das exigências da situação histórica. (...) Aí se
acham, segundo penso, as raízes psicológicas, culturais e políticas
da aura de romantismo, que impregnou até a medula da revolução
cubana, e o teor carismático impessoal e não institucionalizável do
seu humanismo incondicional. E, outrossim, a explicação da
propensão de seus líderes principais à criação de mitos38.

Consoante a isso, a crítica do sociólogo Pierre Bourdieu sobre as construções

biográficas é de suma importância. Segundo ele, as biografias geralmente são

construídas de forma finalista, com começo, meio e fim já estabelecidos, permeados

por causalidades superficiais, que buscam dar um significado à vida e ao indivíduo

biografado. Ao se almejar dotar de significado o ser biografado, acaba por

desenvolver um sentido artificial, uma “ilusão biográfica”39. Acreditamos que esse

fenômeno possa ser associado ao conjunto de textos biográficos produzidos em

Cuba sobre Haydée. As biografias também produzem padrões de comportamento

em razão do momento m que são criadas e, no caso de Haydée, representa o

desejo do governo cubano de transforma-la num símbolo da Revolução40.

Isso posto, esta monografia está estruturada em três capítulos. O primeiro,

denominado “Haydée Santamaría: de guerilheira a dirigente”, em que nós

problematizamos a trajetória pessoal e política de Haydée, demonstrando como

algumas fontes exaltam alguns acontecimentos e omitem outros. No relatório

científico entregue à Fapesp, nós contextualizamos os eventos a respeito do

governo cubano pós-Revolução. Porém, dado que isto tornava o capítulo muito

extenso, nós focamos nas atividades de Haydée nesta monografia.

Já no segundo capítulo, “A atuação de Haydée Santamaría na Casa de las

Américas”, nós discutimos as questões do meio cultural cubano após a Revolução

de 1959 e o papel de Haydée na Casa de las Américas.

38 FERNANDES, F. Da guerrilha ao socialismo: a Revolução Cubana. 3ª ed. São Paulo: Expressão
Popular, 2012, p. 205.
39 BOURDIEU, P. A ilusão biográfica. In: ___. Razões práticas: sobre a teoria da ação. Campinas:
Papirus, 1996, pp. 74-82.
40 Caso semelhante ocorre no processo de mitificação de Celia Sánchez, outra heroína nacional
cubana. Ver: SCHACTAE, A. M. A construção da biografia da heroína cubana Celia Sánchez na
Revista Bohemia no ano de 1980. II Congresso Internacional de História UEPG-UNICENTRO, 2015.
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No terceiro e último capítulo, “A construção generificada em torno da imagem

de Haydée e as versões sobre seu suicídio”, trabalhamos com as questões de

gênero. Neste capítulo discutimos sobre as transformações das relações de gênero,

a constituição da imagem de Haydée como “uma mulher exemplar cubana” e a

relação entre ambos dos processos. No subcapítulo “O suicídio de Haydée

Santamaría” também problematizamos acerca do suicídio de Haydée, refletindo

como este ato foi (e está sendo) defendido pela memória oficial cubana.

Por fim, nas “Considerações Finais” salientamos as conclusões da pesquisa.

Como também, introduzimos novos questionamentos que surgiram ao longo desta

pesquisa que podem suscitar novas reflexões. Aqui também fizemos uma relação de

Haydée e as outras heroínas nacionais cubanas.

Nos Anexos estão presentes tabelas referentes aos autores dos textos. Cada

periódico está numa tabela específica. E, a respeito das diversas edições na Revista

Casa de las Américas, cada uma está organizada numa tabela diferente41. Em cada

uma dessas tabelas estão presentes dados sobre o autor, informações sobre o texto

e a relação desses autores com Haydée.

41 Apesar das poesias não estarem integradas em nossa documentação, os autores estão descritos
em nossas tabelas. Isto, pois, apresentam informações essenciais para compreendermos as
especificidades do processo de mitificação de Haydée na história oficial cubana.
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Capítulo 1 – Haydée Santamaría: de guerrilheira a dirigente
Nesta pesquisa abordamos a guerrilheira revolucionária cubana Haydée

Santamaría, que, posteriormente à Revolução, em 1959, foi considerada uma de

suas heroínas nacionais. Neste capítulo problematizaremos a mitificação alusiva à

trajetória de vida de Haydée, discutindo, com base em dados mais específicos sobre

sua vida (pesquisados na bibliografia sobre sua trajetória e na historiografia sobre a

Revolução Cubana), demonstrando como a produção textual da memória oficial

cubana a constrói, com omissões, por um lado, e ênfase em alguns eventos, por

outro.

A Revolução Cubana transformou a política, economia, os meios culturais, as

relações de gênero, etc. Porém, neste capítulo, iremos partir de nosso foco principal,

que é a trajetória de Haydée (desde a luta insurrecional até o suicídio de Haydée em

1980). Entretanto, para discutir o processo de mitificação de Haydée na memória

oficial cubana, é necessário refletir também sobre as questões de gênero e o meio

cultural, questões que serão discutidas nos próximos capítulos.

Os anos iniciais de Haydée: nascimento e sua família

Haydée Santamaría Cuadrado nasceu em 30 de dezembro de 1922, num

batey da Central Constancia, no município Encrucijada, localizado na província de

Las Villas42. Existe uma pequena controvérsia acerca da data de nascimento de

Haydée – alguns textos comentam que foi em 30 de dezembro de 1922, enquanto

outros que foi em 21 de janeiro de 192343. Segundo um balanço realizado com a

nossa documentação, os três únicos textos que indicam efetivamente a data de

nascimento da Haydée mencionam que foi em 30 de dezembro 1922 (mesmo que

ela apreciasse celebrar no dia 31).

Conforme um registro de batismo da Haydée encontrado nos documentos

pertencentes a sua mãe, Joaquina Cuadrado, ela nasceu em 30 de dezembro de

1922, entretanto, a avó paterna de Haydée compareceu para ver sua neta no dia 31,

proclamando que esta seria a data de seu nascimento. Haydée só descobriu que

42 Batey é uma organização de moradias de trabalhadores em torno das plantações de açúcar. Desde
1976, Central Constancia é a atual Abel Santamaría Cuadrado e Las Villas, Villa Clara. RANDALL, M.
Haydée Santamaría, Cuban revolutionary: she led by transgression. EUA: Duke University Press,
2015, p. 32.
43 De acordo com P. A. García, a filha de Haydée, Celia Hart Santamaría, Haydée nasceu em
31/12/1922, contudo, segundo o marido de Haydée, Armando Hart, seria 1923. GARCÍA, P. A. Yeyé,
la heroína. Cuba: La Jiribilla, 2010.
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havia nascido no dia 30 quando visualizou o documentos ao se casar, contudo,

manteve o dia 31 como celebração por ser um dia já festivo44.45

Haydée era filha de imigrantes espanhóis de Galicia46, Joaquina Cuadrado

Alonso e Benigno Santamaría Fernández47, que possuíam boa estabilidade

econômica, e, tinha quatro irmãos mais novos: Aida, Aldo, Abel e Ada48. Os textos

que compõem nossa documentação, que mencionam a família e/ou infância de

Haydée, foram os de Pedro Antonio García, Angela Oramas Camero, F. Vladimir

Pérez Casal, Manuel Yepe – o autor comentou que todos os irmãos de Haydée

também trabalharam em atividades do futuro Movimiento 26 de Julio –, Matilde

Salas Servando, Lolita Pérez, Mariela Pérez Valenzuela, Melba Hernández, Volodia

Teitleboim, Aida Reboredo e Raúl Rodríguez Porcell (que também menciona que

Haydée era camponesa)49.

Ela não concluiu seus estudos, atingindo apenas o ensino primário50. Ela foi

reprovada quatro vezes ao tentar entrar no secundário em Encrucijada. Conforme

relata Randall, apesar da ordem patriarcal dos Santamaría Cuadrado, seus pais

permitiram que ela estudasse enfermagem em outra cidade e contrataram um tutor

para auxilia-la, entretanto, a distância da cidade em que morava da escola de

44 RANDALL, M. Op. Cit., p. 32.
45 A filha de Haydée, Celia Hart Santamaría, também afirmou que ela preferia o dia 21 por ser uma
data mais festiva. HART SANTAMARÍA, C. M. Las lecciones del girassol. Cuba: La Jiribilla, 2010.
46 RANDALL, M. Op. Cit., p. 32.
47 A casa dos Santamaría Cuadrado em Havana atualmente abriga um museu em homenagem a
família. RANDALL, M. Op. Cit., p. 36.
47 Aida e Ada também participaram do movimento rebelde e auxiliaram na organização dos assaltos
aos quartéis em 1953, todavia, não participaram ativamente do ataque por decisão dos líderes, pois
les acreditavam que muitos não iriam sobreviver ao ataque. Idem, p. 17.

49 GARCÍA, P. A. Sensibilidad y pasión hechos mujer: Haydée Santamaría. Cuba: Revista Mujeres, n.
623, 2013; ORAMAS CAMERO, A. La pasión llevó a Haydée al Moncada, Cuba: CubArte, 2011;
PÉREZ CASAL, F. V. Haydée Santamaría y la condición humana. Cuba: Cuba Debate, 2013; YEPE,
M. E. Haydée Santamaría: “Fidel nunca traicionará”. Cuba: Cuba Debate, 2008; SALAS SERVANDO,
M. La grandeza de una heroína: Haydée. Cuba: Somos Jovenes, 2014; PÉREZ, L. “Haydée era
traviesa, divertida, bailadora, y muy decidida”. Cuba: La Jiribilla, 2010; PÉREZ VALENZUELA, M. El
hogar donde se fraguó el asalto al cuartel Moncada. Cuba: Revista Mujeres, s/d; HERNÁNDEZ,
Melba. Alguns recuerdos... Cuba: Revista Casa de las Américas, n. 150, 1985; TEITLEBOIM, V.
Haydée bajo el parron. Cuba: Revista Casa de las Américas,n. 150, 1985; REBOREDO, A. Para
Haydée Santamaría, Casa de las Américas era sinónimo de la cultura común de latinoamerica. Cuba:
Revista Casa de las Américas, n. 124, 1981; RODRÍGUEZ PORCELL, R. La Haydée que conecí.
Cuba: Revista Casa de las Américas, n. 150, 1985.
50 Como os textos buscam enfatizar a falta de estudos da Haydée como algo ligado às suas atitudes
como presidente da Casa, entre 1959 até a década de 80, a descrição dos autores que enfatizam
sobre este aspecto será discutido quando for tratado sobre a Casa.
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enfermagem, impediu que ela entrasse. Haydée, portanto, auxiliava os doentes de

Encrucijada, aplicando injeções, ensinando higiene básica, entre outras coisas51.

Randall informa dados importantes sobre a situação econômica dos

Santamaría Cuadrado. O pai, Begnino, trabalhou como capataz na plantação de

açúcar e carpinteiro, possuía um automóvel, e segundo Aida, era um homem

moderado em relação ao dinheiro e possivelmente nem sua esposa, Joaquina, sabia

o quanto ele de fato embolsava. Haydée enfatiza que seu pai trabalhava como

capataz o ano inteiro, enquanto muitos dos outros indivíduos na plantação

trabalhavam apenas três meses por ano. Ainda, Haydée menciona que foi a partir do

fato que sua família recebia presentes no Natal (enquanto as outras famílias da

localidade não ganhavam nada), ela questionou a ordem capitalista – a razão pela

qual alguns recebiam presentes e outros não ganhavam nada52.

Haydée informou que a família possuía boa estabilidade econômica53.

Guillermo Cabrera Infante54 também declarou que a família Santamaría Cuadrado

era da burguesia provinciana “que embora não fosse mais rica, tinha mais influência

em nível local do que seus pares de Havana. Os ricos das províncias elegiam

alcaides, escolhiam membros da sociedade e dirigiam as instituições de ensino

locais55”.

P. A. García enfatiza um depoimento de Aldo, sobre como a organização

doméstica dos Santamaría Cuadrado era rígida, patriarcal, mas que todos eram

ensinados a compartilhar tudo o que tinham56. Desta forma, o autor busca

51 Este fator é interessante, dado que nenhuma de nossas fontes mencionou isto – algo que seria
essencial por marcar a humanidade e vontade de ajudar os outros, características de Haydée
frequentemente enfatizadas. RANDALL, M. Op. Cit., p. 49.
52 RANDALL, M. Op. Cit., pp. 40-1. Randall explica a diferença de vidas – dos Santamaría Cuadrado
com as outras famílias que trabalhavam na plantação – como as necessidades da família (Joaquina
sofria de asma e precisava de muitos remédios), ou porque Begnino era generoso com quem o
ajudava, entre outras possibilidades. Embora Randall tenha citado o que Haydée havia falado – sem
informar quando ou onde essa conversa ocorreu –, como mencionamos acima, ela busca realçar que
o dinheiro era sempre pouco e que os filhos raramente ganhavam coisas novas.
53 Idem.
54 Guillermo Cabrera Infante nasceu em 1929, em Cibara, Cuba. Trabalhou como escritor, romancista,
roteirista, contista, jornalista e também já escreveu poemas. Foi um dos dirigentes da Revolução
Cubana, sendo editor do periódico Revolución e construindo um suplemento do jornal, o Lunes de
Revolución, momento em que começa a ter desavenças com o governo castrista. Em 1962 se torna
dissidente político e se torna diplomata em Bruxelas, e, em 1965 exila-se em Madri e depois em
Londres, local onde veio a falecer em 2005. Publicou diversas obras durante sua vida, entre elas,
Três tristes tigres (1965).
55 CABRERA INFANTE, G. Mea Cuba. São Paulo: Companhia das Letras, 1996, p. 93.
56 “Según relatara años después Aldo, el mayor de los varones, “nuestros padres eran gente bastante
especial, de esos que tienen en la casa una disciplina estricta. Había que estar a las doce en punto
para almorzar, cada uno tenía su puesto y mi padre era el que dirigía la mesa [...] Em general lo
compartíamos todo. Lo de nosotros era un clan, yo díria que no directamente en contra de nuestros
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transformar a Haydée numa mulher que foi predestinada a se tornar uma ideóloga

socialista e revolucionária: "desde muy joven Haydée se sensibilizó con los

problemas sociales que asolan a Cuba. Junto con Abel, ingresó en las filas de la

Juventud Ortodoxa57". (Bem como, o comentário realçado por Randall dito pela

própria Haydée sobre as famílias que não ganhavam presentes no Natal58). A mãe

de Haydée, Joaquina, também defendia valores conservadores em sua casa e na

criação de seus filhos, que gerava mal entendidos entre sua prole, principalmente

com a mais velha, que possuía “strong nature, although she was also very sweet,

very maternal, very sentimental and generally fair59”.

Embora alguns dos textos descrevam sobre sua família, apenas o de P. A.

García menciona sobre suas condições socioeconômicas familiares, previamente a

integrar o movimento rebelde. Entretanto, o autor não deixa muito claro que Haydée

vinha de uma família com boa estabilidade econômica60.

Os autores apenas enfatizam a infância da Haydée, sua família, ou sua

situação financeira, quando pretendem demonstrar a predestinação dela a se tornar

uma heroína cubana socialista61. Ainda, de como a relação com seu irmão Abel foi

permeada de sentimentos e de ensinamentos que direcionaram-na à luta

insurrecional, o que também demonstra a noção de predestinação e, sobretudo,

enfatiza o auxílio masculino para seu conhecimento sobre luta política62.

Haydée e sua atuação nos primeiros anos do movimento rebelde

Quando ingressou na Juventud del Partido del Pueblo Cubano (também

conhecido como Partido Ortodoxo63) – apenas Salas Servando e P. A. García

padres, pero sí en defensa de nosotros mismos”. GARCÍA, P. A. Sensibilidad y pasión hechos mujer:
Haydée Santamaría. Cuba: Revista Mujeres, 2013.
57 Ibidem.
58 Randall também realça que, de acordo com a ordem patriarcal da organização familiar, o filho
deveria auxiliar no trabalho de seu pai para aprender os ofícios e seguir a mesma carreira
(igualmente fez Begnino com seu pai). No entanto, Abel, trabalhando com seu tio que era contador,
começou a ver como os camponeses eram enganados e roubados pelos seus chefes e, embora
apreciasse a função, sabia que este não seria seu trabalho. RANDALL, M. Op. Cit., p. 41.
59 Idem, p. 43.
60 GARCÍA, P. A. Op. Cit.,
61 SCHACTAE, A. M. “Mulheres Guerrilheiras”: gênero e ideal de feminilidade na biografia da cubana
Celia Sánchez. Seminário Internacional Fazendo Gênero 10, Florianópolis, 2012.
62 PRADO, M. L. C. A participação das mulheres nas lutas pela independência política na América
Latina. In: ___. América Latina no século XIX: Tramas, Telas e Textos. São Paulo: EdUSP, Bauru:
EDUSC, 1999.
63 O Partido del Pueblo Cubano (Ortodoxo) foi fundado em 1947 por Eduardo Chibás, após a
separação de alguns setores do Partido Revolucionário Cubano (também conhecidos como
Autêntico). O Partido Ortodoxo defendia posições democráticas, anti-imperialistas e nacionalistas,
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comentaram sobre isto64 –, no início dos anos 50, ela tinha acabado de se mudar

para Havana (quando especificamente ela se mudou não é informado em nossa

documentação. E, Randall apenas menciona que ela já morava com Abel em

Havana quando do golpe de Estado de Batista em 195265.66), para viver com seu

irmão mais novo, Abel Santamaría Cuadrado, que, posteriormente, também iria se

tornar guerrilheiro e integrante do Exército Rebelde.

Haydée, no mesmo período, começou a participar das reuniões do movimento

rebelde (local que, posteriormente, iria ser constituído o Movimiento 26 de Julio),

realizadas no apartamento em que ela morava com Abel, situado na rua 25 y O, no

bairro Vedado, número 60367. Como relatado por Haydée, até conhecerem Fidel os

rebeldes que se aglomeravam em seu apartamento estavam dispostos a integrar

qualquer grupo que lutasse contra Batista68. Segundo nossa fonte, redigida por L.

Pérez, Abel havia conhecido Fidel no aniversário de morte de Eduardo Chibás e o

levou para o apartamento na rua 25 y O69. Haydée era responsável por cozinhar

para os rebeldes que participavam das reuniões do futuro M-26 e limpar o

apartamento70. Este local, de acordo com os autores P. A. García, Marilys Suárez

Moreno, Roxana Rodríguez, Eduardo Palomares Calderón, Salas Servando, Melba

Hernández71, foi essencial para a construção das concepções políticas de Haydée.

denunciava o governo corrupto de Grau San Martín e Carlos Prío Socarrás e buscava a mudança
ética em Cuba. O grande apoio popular pelo Partido Ortodoxo para ganhar as eleições de presidência
foi a principal razão para o golpe de Estado de Batista em 1952. Muitos membros da juventude
ortodoxa iriam formar, posteriormente, o Movimento 26 de Julho dirigido por Fidel, que protagoniza a
Revolução em 1959. Ver: SADDI, R. O ascetismo revolucionário do Movimento 26 de Julho: o
sacrifício e o corpo na Revolução Cubana (1952-1958). Tese (Doutorado em História), Universidade
Federal de Goiás, Goiânia, 2009, pp. 63-67; AYERBE, L. F. A Revolução Cubana. São Paulo: Editora
Unesp, 2004, pp. 26-7.
64 SALAS SERVANDO, M. Melba y Haydée, combatientes por la libertad. Cuba: Revista Mujeres, n.
749, 2015; GARCÍA, P. A. Op. Cit..
65 RANDALL, M. Op. Cit., p. 51.
66 Para Pérez Valenzuela, Abel se mudou para Havana em 1947. (PÉREZ VALENZUELA, M. Op. Cit.)
Mas, Randall afirma que ele havia se mudado entre 1951-2. RANDALL, M. Op. Cit., p. 51.
67 Pérez Valenzuela comentou que o número do apartamento dos Santamaría era 603. PÉREZ
VALENZUELA, M. Op. Cit.. Atualmente o apartamento abriga o museu em homenagem aos irmãos
Santamaría Cuadrado e ao embrião do Movimiento 26 de Julio.
68 SANTAMARÍA, H. “Haydée habla del Moncada”. Cuba: Casa de las Américas, 1985, p. 93.
69 PÉREZ, L. Op. Cit..
70 RANDALL, M. Op. Cit., p. 55, p. 65.
71 GARCÍA, P. A. Op. Cit., 2013; ___. Op. Cit., 2010; SUÁREZ MORENO, M. Melba y Haydée, las
compañeras. Cuba: Revista Mujeres, s/d; SUÁREZ MORENO, M. La pasión que los llevó al Moncada.
Cuba: Revista Mujeres, s/d; __. Solo Fidel podía hacer una Revolución em Cuba. Cuba: Revista
Mujeres, s/d; PALOMARES CALDERÓN, E. Melba y Haydée: unidas eternamente en la historia patria.
Cuba: Granma, 2014. RODRÍGUEZ, R. Haydée, la fundadora. Cuba: Revista Bohemia, 2009; SALAS
SERVANDO, M. Op. Cit.; HERNÁNDEZ, M. “Yeyé fu ela hermana que nunca tuve”. Cuba: La Jiribilla,
2010.



23

Haydée e os integrantes do futuro Movimiento 26 de Julio, liderado pelo

advogado Fidel Castro, batalharam contra o regime ditatorial de Fulgêncio Batista. O

golpe de Estado de Batista em 1952 representou para muitos a extinção de

quaisquer medidas futuras de alcance ao poder político pela via democrática,

acarretando, desta forma, na organização de diversos grupos (com diferentes

perspectivas políticas) em busca de retirar Batista do poder. Muitos desses grupos

optaram por estratégias de violência política72, como o M-26.

Apenas P. A. García menciona em seus textos a participação de Haydée na

edição de periódicos clandestinos, contrários ao governo de Batista, nos anos inicias

das atividades dos militantes que se organizam em torno de Fidel e Raul Castro. Os

periódicos em questão eram Somos los mismos73 e El Acusador74. Entretanto,

nenhuma das obras historiográficas acerca da Revolução Cubana comentam sobre

tal prática de Haydée, e Randall apenas salienta que El Acusador era impresso no

apartamento de Abel e Haydée e que Somos los mismos foi o antigo El Acusador75.

Suárez Moreno e Palomares Calderón76 – além da própria Melba77 –

consideram como um marco fundamental na vida de Haydée o seu primeiro

encontro com Melba Hernández78, também no ano 1952. Posteriormente, ambas

iriam atuar juntas no assalto ao Quartel Moncada, no mesmo ano.

Suárez Moreno foi a autora que mais exaltou a imagem de Haydée com

Melba em nossa documentação, dado que quase todos seus textos foram

publicados nos especiais de aniversário do ataque ao Moncada. Em um de seus

textos, a autora afirma que ”un instantáneo sentimiento de compañerismo las uniera,

72GOTT, R. Cuba: uma nova história. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2006, p. 173.
73 Pérez Valenzuela afirma que a edição de Somos los mismos, ocorria dentro de seu apartamento.
No periódico os rebeldes divulgavam informações sobre o movimento, estimulava a luta contra
Batista e transmitiam planos de mudanças socioeconômicas. PÉREZ VALENZUELA, M. Op. Cit..
74 GARCÍA, P. A. Op. Cit., 2013; ___. Op. Cit., 2010. García deixa entender que eram dois periódicos.
75 RANDALL, M. Op. Cit., pp. 56-7.
76 SUÁREZ MORENO, M. Melba y Haydée, las compañeras. Cuba: Revista Mujeres, s/d; ___. En la
madrugada fundadora. Cuba: Revista Mujeres, s/d; PALOMARES CALDERÓN, Op. Cit.
77 HERNÁNDEZ, M. Op. Cit., 2010.
78 Melba Hernández Rodríguez del Rey nasceu em 28 de julho de 1921 em Cruces, Las Villas, Cuba.
Foi advogada de profissão. Integrou o movimento rebelde desde o ataque ao quartel Moncada em
1953 até a Revolução em 1959. Após a Revolução fundou, em conjunto com os outros rebeldes, o
Partido Comunista Cubano, se tornou presidente do Comité Cubano de Solidaridad con Vietnam del
Sur, embaixadora de Cuba na República Socialista do Vietnã, entre outras atividades. Faleceu em
Havana em 9 de março de 2009 decorrente a diabetes. Ver:
https://www.ecured.cu/Melba_Hern%C3%A1ndez

https://www.ecured.cu/Melba_Hernández
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y que desde los preparativos del asalto al cuartel Moncada se identificaran con el

grupo liderado por Fidel Castro79”.

Em função da preparação para o primeiro ataque armado contra Batista,

Haydée ficou responsável por transportar armas para os rebeldes, por trem, até

Santiago de Cuba. Este acontecimento ficou marcado em alguns textos, que

salientam a bravura de Haydée por solicitar a um soldado batistiano carregar sua

maleta abastecida de armas – afirmando, para o soldado, que estava pesada, pois

carregava livros –, até o encontro de seu irmão e outros rebeldes. Tais textos são o

de Hernández Serrano, Fidel e P. A. García80.

Suárez Moreno81 – bem como Haydée82 – ainda realçou o evento ocorrido

noites previamente ao ataque ao Moncada, quando Abel e Haydée foram se

despedir de sua sobrinha (filha de sua irmã Aida), e Abel desejava acorda-la e dar

um beijo, entretanto Aida não deixou acorda-la. Haydée contestou sua irmã,

argumentando que talvez seria a última vez que veriam sua sobrinha, mas Aida falou

pra ela não ser exagerada. Deste modo a autora pretende demonstrar a consciência

sobre suas opções e o afeto de Haydée por sua família.

Previamente ao dia do ataque, Haydée, Melba, Elena Rodríguez del Rey

(mãe de Melba), Naty Revuelta, Delia Ferry, Elda Pérez, Lolita, Dolores Pérez, Elita

Dubois, ficaram responsáveis de confeccionar os uniformes para os rebeldes, além

de limpar o quintal e levar ocasionalmente mantimentos aos rebeldes, como

realçado nos textos de Luis Hernández Serrano e de Suárez Moreno83. Franqui

ainda comenta que elas estavam responsáveis por cozinhar e que estavam muito

alegres no dia84. Fidel, após a Revolução em 1959, afirmou que todos estavam

ajudando a confeccionar os uniformes, nas casas de Haydée e Melba85.

Além disso, Antonia Figueroa (guerrilheira do M-26) salientou que Haydée e

Melba ficaram responsáveis – antes do assalto ao Moncada – pelo transporte de

79 SUÁREZ MORENO, M. Haydée y Melba, las compañeras. Cuba: Revista Mujeres, s/d.
80 HERNÁNDEZ SERRANO, L. Las extrañas maletas de Haydée y Melba. Cuba: Juventud Rebelde,
2013; CASTRO, F Acerca de Haydée Santamaría y la Casa de las Américas. Cuba: Revista Casa de
las Américas, n. 124, 1981.
81 SUÁREZ MORENO, M. En la madrugada fundadora. Cuba: La Jiribilla, s/d; ___. La pasión que los
llevó al Moncada. Cuba: Revista Mujeres, s/d.
82 SANTAMARÍA, H. Op. Cit., 1985, p. 14.
83 HERNÁNDEZ SERRANO, L. Las dos heroínas del día 26. Cuba: Juventud Rebelde, 2013;
SUÁREZ MORENO, M. Camino al Moncada. Cuba: Revista Mujeres, s/d.
84 FRANQUI, C. Op. Cit., p. 64.
85 SALAS SERVANDO, M. Op. Cit., 2015.
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comida, roupas e remédios para o presídio feminino Vivac86. Embora seja

compreensível que mulheres fizessem o transporte de tais objetos para um presídio

feminino, as mulheres guerrilheiras, como dito por Saddi, ocupavam papéis

secundários, encarregadas de atividades tradicionalmente consideradas “femininas”,

na luta insurrecional87.

No dia anterior ao ataque ao Moncada, os rebeldes se encontraram numa

casa em Siboney, para se conhecerem – as células do movimento rebelde liderado

por Fidel estavam divididas e muitos rebeldes não se conheciam – e ouvir o discurso

de encorajamento de Fidel88. Esta noite foi concebida por Haydée como de profundo

companheirismo, alegria, otimismo, trabalho e sentimento de devoção à pátria89. No

entanto, alguns poucos rebeldes consideraram um ato perigoso e suicida e

desistiram90.

A atuação de Haydée no ataque ao Quartel Moncada

Haydée auxiliou na formulação do ataque armado e integrou o grupo de

guerrilheiros que assaltou o quartel militar Moncada, em 26 de julho de 1953, no

último domingo do carnaval91. (Solenemente Salas Sarvendo e Fidel elucidaram que

Haydée e Melba participaram da organização do ataque ao quartel92). A escolha do

assalto ao segundo maior quartel militar de Cuba dos anos de 1950, pelos

guerrilheiros, justifica-se em razão dele ser visto, constantemente, como um símbolo

da repressão governamental, além da finalidade de se conseguir armas e munições

para o movimento rebelde93. A ideia de Fidel, Abel, José Suárez, Mario Martínez

Ararás e Renato Guitart, para com o assalto ao Moncada (e também planejavam

atacar o quartel militar Carlos Manuel de Céspedes, em Bayamo, com trinta homens

86 FIGUEROA, A. La distinguía su preocupación por todos. Cuba: La Jiribilla, 2010.
87 SADDI, R. Op. Cit..
88 FRANQUI, C. Op. Cit., p. 63.
89 SANTAMARÍA, H. Op. Cit., 1985, p. 106.
90 FRANQUI, C. Vida, aventuras y desastres de un hombre llamado Castro. Barcelona: Planeta, 1988,
pp. 63-4. Carlos Franqui nasceu em 04 de dezembro de 1921 em Cifuentes. Foi guerrilheiro no M-26
e um dos fundadores do periódico Revolución, órgão do M-26, e continuou a dirigir o jornal até 1963.
Também dirigiu a Radio Rebelde em 1958, organizou o Salón de Mayo (1967) e o Congreso Cultural
de la Habana em 1968, no mesmo ano que rompeu com o governo cubano e exilou-se na Itália.
Faleceu em 2010 em San Juan, Porto Rico.
91 FRANQUI, C. Op. Cit., p. 63.
92 SALAS SERVANDO, M. Op. Cit., 2015; CASTRO, F. Op. Cit., p. 119. (Fidel, entretanto, apenas
menciona sobre Haydée).
93 GOTT, R. Op. Cit., p. 171. Após a Revolução, de acordo com o autor, o quartel Moncada se tornou
uma escola, em que os pátios se tornaram salas de aula, como os revolucionários prometeram. As
salas de interrogatórios não foram modificadas, para assim demonstrar as situações do passado.
(Ibidem).
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a mando de Martínez Aráras94) era de, após a vitória, conduzir uma greve geral e,

caso falhasse, iriam iniciar uma guerra de guerrilhas. Os rebeldes, vestidos como

soldados de Batista95 iriam fazer uso de um ataque surpresa na madrugada do dia

26 e pretendiam, após tomar o quartel e armas, transmitir por rádio, por toda Ilha,

convocando o povo para a luta armada96.

As mulheres integrantes dessa organização rebelde necessitavam pleitear

autorização para participarem dos combates armados, e, quando alcançavam

alguma possibilidade de participarem de alguma atividade, elas ocupavam papéis

secundários97. Tal como quando Haydée e Melba almejavam integrar o grupo de

rebeldes que iriam atacar o quartel Moncada, que, segundo o texto de Hernández

Serrano, Fidel não desejava colocar ambas em perigo, entretanto, após Haydée

insistir, deixou a Abel que decidisse e o mesmo também recusou98. (Apenas Suárez

Moreno mencionou que Haydée e Melba tiveram que debater para participarem do

ataque ao Moncada, contudo, ela afirma de forma sutil ou como um ato benevolente

de Fidel99). Por fim, o médico Mário Muñoz Monroy, que iria atuar no auxílio aos

rebeldes no hospital civil, comentou que elas seriam úteis no hospital, para o

subsídio ao confronto armado100.101. Em 1967 Haydée considerou o ato de ter

participado do ataque ao Moncada como um privilégio, pois nenhuma outra mulher –

com exceção de Melba – integrou a força rebelde102.

Haydée e Melba participaram do ataque auxiliando no hospital, tomado por

Abel103, e que serviu para socorrer os rebeldes. Para Haydée “fue un combate

chiquito, pero muy grande. Fue en combate en el que ya se planteó, al ver que no

había salida, morir sin una bala en el rifle104”. No hospital estavam, até onde foi

94 FRANQUI, C. Op. Cit., p. 63.
95 Isso se revelou um impasse no confronto armado, pois era complicado diferenciar os rebeldes dos
soldados. FRANQUI, C. Op. Cit., p. 67.
96 Ibidem.
97 SADDI, R. O ascetismo revolucionário do Movimento 26 de Julho: o sacrifício e o corpo na
Revolução Cubana (1952-1958). Tese. (Doutorado em História) – Universidade Federal de Goiás,
Goiânia, 2009, p. 164.
98 HERNÁNDEZ SERRANO, L. Las dos heroínas del día 26. Cuba: Juventud Rebelde, 2013.
99 SUÁREZ MORENO, M. Las dos mujeres del Moncada. Cuba: Revista Mujeres, 2013; ___. Las dos
mujeres del Moncada. Cuba: Revista Mujeres, 2015.
100 Ainda, Hernández Serrano salienta que Haydée resgatou um adversário no combate, o tenente
Pedro Valeriano Feraud Mejías. (Idem).
101 P. A. García (“Yeyé, la heroína”), Salas Servando (“Melba y Haydée, combatientes por la libertad”)
também salientam que ela trabalhou no hospital com Mario Muñoz. GARCÍA, P. A. Op. Cit., 2010;
SALAS SERVANDO, M. Op. Cit., 2015.
102 SANTAMARÍA, H. Op. Cit., 1985, p. 22.
103 Idem, p. 65.
104 SANTAMARÍA, H. Op. Cit., 1985, p. 63.
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comentado pela nossa documentação e pela bibliografia, além de Haydée e Melba,

o médico Muñoz Monroy (que foi assassinado ainda no hospital pelos soldados)

também estava auxiliando no hospital civil.

Durante o ataque, enquanto Haydée auxiliava no hospital, algumas

enfermeiras ajudavam as necessidades das heroínas, pois não eram mulheres que

apoiavam o governo de Batista. “Me impresionó por qué aquellas enfermeiras, sin

saber quiénes éramos – porque no se lo dijimos – nos ayudaron, por qué

distinguieron que éramos buenos y no malos, por qué a pesar de ir vestidos con el

mismo uniforme que usaba el ejército professional de la tiranía sabían que no

éramos soldados de la tiranía105”. (Este evento é lembrado por P. A. García106).

Haydée comentou que foi complicado batalhar e lutar contra os soldados de Batista,

que talvez eram sujeitos ruins107”.

Haydée, anos mais tarde, afirmou que os o período que os rebeldes estiveram

organizando estratégias de luta, no apartamento pertencente a ela e seu irmão,

como momentos felizes, posto que todos os integrantes do futuro M-26, conviviam

juntos naquele local108. Ela comenta que os rebeldes foram ao Moncada com

profunda paixão – ainda que houvessem momentos carregados de

amedrontamento –, e também considerou o ataque ao Moncada como um marco

essencial, que se distingue dos outros eventos da luta insurrecional109. O assalto ao

Moncada, para Haydée, teria mostrado aos rebeldes que deveriam modificar o

homem (ela não especificou se se tratava apenas do homem cubano, ou um sentido

generalizado), bem como, o sistema (evento realçado pelo texto “Haydée

Santamaría: lo tremendo y lo profundo110”).

Todos os textos mencionam a atuação da Haydée no assalto ao Quartel

Moncada em 26 de julho de 1953 (mesmo que apenas comentem que ela foi

“Heroína de Moncada”, sem descrever como ela agiu no ataque, posto que são

textos que procuram realçar seu papel na Casa), exceto quando são textos que

enfatizam exclusivamente o período em que ela foi presidente da Casa de las

Américas, de 1959 até sua morte em 1980. Ainda, Melba Hernández redigiu um

105 Idem, pp. 63-4.
106 GARCÍA, P. A. Op. Cit., 2010.
107 SANTAMARÍA, H. Op. Cit., 1985, p. 64.
108 Idem, pp. 21-9, pp. 47-8, p. 108.
109 Idem, pp. 21-9.
110 ANÔNIMO. Haydée Santamaría: lo tremendo y lo profundo. Cuba: Juventud Rebelde, 2007.
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texto em que elucida um pouco sobre os acontecimentos anteriormente e após o

ataque ao Moncada111.

O profundo apreço ao assalto ao Moncada, marcado no processo de

mitificação da Haydée, decerto possa ser compreendido a partir das próprias

palavras de Haydée: quanto maior for a Revolução, maior será o ato de ataque ao

Moncada. “Es que mientras más pasan los años, más grande se hace ese hecho,

porque la Revolución es más grande y há hecho más grande, mientras más se

avance en la Revolución, mientras más haga este pueblo, más grande será el

Moncada112”. O que transformou o assalto ao Moncada como um marco excepcional

para a trajetória do M-26 e de Haydée seria estruturada por Fidel – o guerrilheiro

transformou a derrota no ataque ao Moncada (e do desembarque do Granma em

1956) como uma grande vitória113. Tal concepção foi defendida repetidamente pela

história oficial cubana até os dias atuais.

O ataque ao Quartel Moncada, em 26 de julho de 1953, fracassou devido ao

encontro imprevisto com soldados de Batista que estavam em direção ao quartel114.

Houve um confronto armado entre os rebeldes e os soldados, acarretando na morte

de muitos rebeldes115, situação que revoltou Haydée: “hubo momentos allí en que no

podíamos conformarnos con que viviera el que no tenía que vivir y que muriera el

que el que debía de vivir116”. Haydée ainda menciona o evento – que, segundo ela,

foi fatal para o assalto – em que certos rebeldes desviaram seus automóveis do

caminho ao quartel Moncada, e com isto, outros rebeldes em demais automóveis

que estavam os seguindo também foram desviados ao ataque117. Embora o ataque

tenha fracassado, segundo Franqui isto contribuiu para assegurar Fidel como chefe

deste movimento rebelde118.

Muitos dos rebeldes que sobreviveram foram aprisionados, entre eles os

líderes principais do movimento rebelde, tal como Haydée, Abel, Boris Santa Coloma

111 HERNÁNDEZ, M. En busca de un sueño... hermoso y rebelde. Cuba: Cuba Debate, 2014.
112 SANTAMARÍA, H. Op. Cit., 1985, p. 108.
113 FRANQUI, C. Op. Cit., p. 71.
114 Entretanto, para Haydée, o ataque ao Moncada nunca fracassou, embora a mesma não tenha
elucidado o porquê. SANTAMARÍA, H. Op. Cit., 1985, p. 51.
115 Cabrera Infante sustenta que este foi um grande ataque suicida. E, Franqui afirma que um grupo
de jovens universitários que haviam participado da reunião no dia anterior ao ataque ao Moncada,
também consideraram como um ato suicida. CABRERA INFANTE, G. Op. Cit.; FRANQUI, C. Op. Cit.,
p. 63.
116 SANTAMARÍA, H. Op. Cit., 1985, p. 31.
117 Idem, pp. 100-1.
118 FRANQUI, C. Op. Cit., p. 69.
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e Fidel. Durante o cárcere, Abel e Boris foram torturados e assassinados pelos

soldados, em busca de informações acerca do movimento rebelde119. Pouquíssimos

textos não ressaltam o assassinato de Abel e Boris.

Posteriormente, encarcerado pelos soldados de Batista após o assalto de

Moncada fracassar, Fidel, que anteriormente, não permitira que Haydée e Melba

integrassem o exército para o ataque armado, demonstraria ter influência das

concepções de heróis e heroínas cubanos independentistas do século XIX, ao

relatar um episódio envolvendo Haydée, em sua obra A História me Absolverá120.
“[Os soldados de Batista] ensaiaram outros meios: como não
puderam abalar o valor dos homens, tentaram experimentar a
firmeza das mulheres. Com um olho humano ensanguentado nas
mãos apresentaram-se, um sargento e vários homens, no calabouço
em que se achavam as companheiras Melba Hernández e Haydée
Santamaría. Dirigindo-se a esta [Haydée], mostrando um olho,
disseram-lhe: “Este é de teu irmão. Se não disseres o que ele não
quis dizer, lhe arrancaremos o outro”. Ela, que queria a seu valente
irmão acima de todas as coisas, contestou-lhe cheia de dignidade:
“Se vocês lhe arrancaram um olho e ele não falou, muito menos
falarei eu”. Voltaram mais tarde e a queimaram nos braços com
pontas de cigarros acesos, até que por fim, cheios de despeito,
disseram novamente à jovem Haydée Santamaría: “Já não tens mais
noivo porque o matamos também”. E ela novamente contestou-lhe
imperturbável: “Ele não morreu, porque morrer pela pátria é viver”. O
nome da mulher cubana jamais foi colocado numa altura tão elevada
de heroísmo e dignidade121”.

Podemos vislumbrar a partir do trecho supracitado de Fidel, os princípios da

mitificação específica das heroínas cubanas. Baseando-nos nas concepções de

Saddi a respeito do ascetismo revolucionário do Exército Rebelde, vemos que essa

narrativa foi influenciada por um discurso oficial sobre a atuação dos heróis e

heroínas cubanos desde o século XIX. Isso coincide na construção mitificada de

Haydée, acarretando na mistificação de alguns de seus atos, como esse descrito

acima. Alguns textos comentam que Haydée e Melba foram designadas rapidamente

para a luta armada – como se Fidel as presenteasse – devido a seus esforços

119 AYERBE, L. F. Op. Cit..
120 Este documento é sua defesa em função dos anos em que foi postulado cumprir em cárcere
devido combater contra Batista, em que demonstra as mudanças políticas, econômicas e sociais que
iriam ser tomadas em Cuba, após a retirada de Batista do poder e constituição do governo
revolucionário. Ver: CASTRO, F. A História me Absolverá. São Paulo: Expressão Popular, 2011.
121 Idem, p. 65.
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pessoais, ou que no Exército Rebelde os homens e as mulheres eram tratados

igualitariamente e com respeito mútuo122.

Neste relato de Fidel, o mesmo busca enfatizar a coragem das mulheres

guerrilheiras, comparando-a, de certa forma, a dos homens. De acordo com Rafael

Saddi, dentro do movimento rebelde estruturou-se o ascetismo revolucionário, que

incorporou uma concepção de sacrifício pela pátria, que, também, os guerrilheiros

atuavam como se estivessem realizando um dever à pátria123.

Encarceradas por participarem do assalto ao Moncada em 1953, Haydée e

Melba permaneceram durante um curto período em Boniato e, posteriormente, foram

transferidas para Granjita de Siboney. Muitos textos que integram nossa

documentação atribuem certa importância a este evento, como o de Oramas

Camero, P. A. García, Celia María Hart Santamaría, Salas Servando, Fernández

Izquierdo, o texto anônimo “Haydée Santamaría: lo tremendo y lo profundo”, Roberto

Fernández Retamar e Suárez Moreno124. Apesar do período em Granjita ter sido

considerado por Haydée como monótono, que apenas podiam ler125, isto influenciou

diversos autores que escreveram sobre a bravura das guerrilheiras.

Os autores também imputam um profundo valor quando Haydée questionou

os soldados de Batista, em seu julgamento quando estava aprisionada em Boniato,

momento considerado por ela própria como um momento de luta. Ela questionou as

torturas e assassinatos dos guerrilheiros, durante o ataque ao Moncada e também já

no presídio, tal como ocorreu com seu irmão e seu noivo126. Tais autores foram

122 Esta última situação é descrita por Marilys Suárez Moreno em alguns de seus textos. A análise
destes textos está no subcapítulo destinado ao grupo de fontes “Revista Mujeres”, local em que foram
publicados.
123 SADDI, R. Op. Cit..
124 ORAMAS CAMERO, A. Op. Cit.; GARCÍA, P. A. Op. Cit., 2013; ___. Op. Cit., 2010; HART
SANTAMARÍA, C. M. Haydée Santamaría según su hija Celia: era sábado en la mañana. Cuba: Cuba
Debate, 2013; ___. Las lecciones del girasol. Cuba: La Jiribilla, 2010; SALAS SERVANDO, M. Op.
Cit.; ___. Op. Cit., 2015; FERNÁNDEZ IZQUIERDO, A. Melba y Haydée, símbolos de la mujer cubana.
Cuba: Juventud Rebelde, 2013; ANÔNIMO. Haydée Santamaría: lo tremendo y lo profundo. Cuba:
Juventud Rebelde, 2007; FERNÁNDEZ RETAMAR, R. Haydée entre el fuego y la luz. Cuba: La
Jiribilla, 2010; SUÁREZ MORENO, M. Las dos mujeres del Moncada. Cuba: Revista Mujeres, 2013;
___. Moncada, epopeya, símbolo. Cuba: Revista Mujeres, s/d; ___. El Moncada de hoy. Cuba:
Revista Mujeres, 2015; ___. Empezar de nuevo. Cuba: Revista Mujeres, s/d.
125 SANTAMARÍA, H. Op. Cit., 1985, p. 83.
126 Posteriormente ao fracasso do assalto ao quartel Moncada, diversos integrantes do movimento
rebelde foram aprisionados, como o Boris, e inclusive seus principais líderes, como Fidel e Abel. No
presídio, os soldados de Batista torturaram Boris e Abel em busca de informações sobre o movimento
rebelde, arrancando o olho de Abel e castrando Boris – Fidel menciona este acontecimento no trecho
de A História me Absolverá, como já foi analisado –, e, posteriormente, assassinando-os. Estes
assassinatos são descritos pelos autores da documentação desta pesquisa, como a principal razão
para o suicídio da Haydée em 26 de julho de 1980.
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Suárez Moreno e Rojas127. Haydée relatou, anos depois, “iba presa. Esposada,

maniatada y me sentía más flerte y más libre que aquellos que con la toga de la

justicia me iban a juzgar128”.

Posteriormente a tortura e assassinato de Abel e de Boris Luis Santa Coloma

pelos soldados batistianos, Haydée redigiu uma carta aos seus pais, Joaquina

Cuadrado e Benigno Santamaría (não é comentado se ela estava em Boniato ou na

Granjita quando redigiu esta carta). Nela, Haydée expressou que seus pais não

necessitavam permanecer profundamente entristecidos com a morte de Abel, dado

que ele morreu defendendo a Revolução, e que, portanto, eles deveriam acreditar e

defender Fidel, pois ele era a Revolução. (Hart Santamaría e o texto “Haydée

Santamaría: lo tremendo y lo profundo129” mencionam a carta). Além disso, Haydée,

em 1967 ainda afirmou que “y al saber que Fidel vivía, vivimos nosotros, vivió el

Moncada, ¡vivío la Revolución!130”.131

Melba Hernández mencionou que Haydée esteve muito entristecida enquanto

estavam encarceradas, e que a diretora do presídio trazia crianças – filhos de outras

mulheres aprisionadas – para Haydée e Melba darem banho e alimentarem. Isto era

um costume nos presídios femininos, principalmente no Dia de Reis132. Segundo a

diretora do presídio, isto iria alegra-las133. Ademais, Salas Servando elucida que elas

foram mantidas com presos comuns que poderiam afronta-las, entretanto, foram

mais cuidados e gentis134.

Ainda, acerca dos momentos em que esteve aprisionada, alguns textos

consideraram que Haydée não se deixou abater ante os assassinatos de seu irmão

e seu noivo, embora estivesse entristecida. Haydée enfatizou que após o Moncada,

ela se preocupava com a falta de informações sobre se ele estava vivo135. Muitos

autores realçam este aspecto, buscando, novamente, dar um profundo valor de

127 SUÁREZ MORENO, M. Las dos mujeres del Moncada. Cuba: Revista Mujeres, 2013; ROJAS, M.
Las mujeres en el Moncada. Cuba: Revista Mujeres, s/d.
128 SANTAMARÍA, H. Op. Cit., 1985, p. 70.
129 HART SANTAMARÍA, C. M. Op. Cit., 2013; ANÔNIMO. Op. Cit., 2007.
130 SANTAMARÍA, H. Op. Cit., 1985, p. 32.
131 Haydée também relata que quando via Fidel (após a Revolução), via todos os rebeldes que
morreram na luta insurrecional. SANTAMARÍA, H. Op. Cit., 1985.
132 RANDALL, M. Op. Cit., p. 80.
133 HERNANDÉZ, M. Op. Cit., 2010.
134 SALAS SERVANDO, M. Op. Cit., 2015.
135 SANTAMARÍA, H. Op. Cit., 1985, p. 32.
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lealdade de Haydée a Fidel: textos como “Haydée Santamaría: lo tremendo y lo

profundo”, Pogolotti e P. A. García136.

Haydée salientou que, quando ela e Melba estavam presas e preocupadas

com o paradeiro de Fidel, elas tinham alguma esperança que ele estava vivo, pois

“se decía que Abel era el jefe de aquello, y teníamos la seguridad de que si había

muerto Fidel y lo habían encontrado allí, sabrían inmediatamente que Fidel era el

jefe137”. E, após três dias, os soldados levaram-nas para um sótão e lá encontraram

alguns companheiros do grupo que assaltou Moncada, mas não Fidel, e Abel e Boris

já haviam sido assassinados. Passados mais alguns dias, Fidel foi trazido ao

presídio que Haydée e Melba estavam – a partir deste momento, “sentimos las dos

que no importaba vivir o morir, ¡porque ya el Moncada estaba vivo!138”.

Haydée e Melba foram libertadas em 20 de fevereiro de 1954, após quatro

meses em cárcere. Um último aspecto realçado pelos autores P. A. García, Suárez

Moreno e Amaya Saborit Alfonso139, ainda envolvendo este período, refere-se a

quando elas estavam saindo da prisão e alguns amigos e familiares foram ao

encontro delas, e as questionaram o que iriam fazer a partir de agora, e Haydée e

Melba responderam que iriam seguir lutando. Este acontecimento é enfatizado pelos

textos na memória oficial cubana, dado que busca demonstrar a bravura da heroína.

A publicação e divulgação da “A História me Absolverá” por Haydée e Melba

Logo após serem libertadas, foram delegadas pelo movimento rebelde a

rastrear os rebeldes que participaram das reuniões no apartamento pertencente a

ela e seu irmão, no entanto, os rebeldes acabaram por entrar em contato com

ambas, e o futuro M-26 foi se constituindo140. Assim como, a demanda de Fidel,

Haydée e Melba ficaram responsáveis por angariar recursos, imprimir e divulgar os

manifestos de Fidel, o Mensaje ao pueblo cubano que sufre141 e La Historia me

Absolverá142, previamente mencionado. O texto “Haydée Santamaría: lo tremendo y

136 ANÔNIMO. Op. Cit.; POGOLOTTI, G. Op. Cit., 2013; GARCÍA, P. A. Op. Cit., 2010;
137 SANTAMARÍA, H. Op. Cit., 1985, p. 37.
138 Idem.
139 GARCÍA, P. A. Op. Cit., 2010; SUÁREZ MORENO, M. La muerte de la Heroína. Cuba: Revista
Mujeres, s/d; ___. Emprezar de nuevo. Cuba: Revista Mujeres, s/d; SABORIT ALFONSO, A. Mujeres
que hicieron historia. Cuba: Revista Mujeres, s/d.
140 RANDALL, M. Op. Cit., pp. 91-2.
141 Este manifesto, escrito por Fidel, denunciava Batista e suas ações contra o movimento rebelde
posteriormente ao ataque ao Moncada, em 26 de julho de 1953.
142 Este documento, também redigido por Fidel, foi produzido como defesa ao ser condenado a vários
anos de cárcere. Nele, Fidel detalhava seus planos e ações do movimento rebelde, assim como, um
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lo profundo”, e os autores P. A. García, Salas Servando, Quintero, Marta Rojas (a

autora ainda afirma que Haydée considerou isto como uma tarefa que “iria devolver

sua vida”, após a morte de Abel e Boris e da prisão de Fidel), Fernández Retamar,

Lirians Gordillo Piña, Suárez Moreno, Saborit Alfonso, Juan Almeida, Benedetti e

Rodríguez Porcell143 comentam sobre La Historia me Absolverá. Referente ao

segundo manifesto, embora Fidel exigisse que se imprimissem cem mil cópias,

contudo, Haydée e Melba fizeram apenas dez mil cópias por temerem serem

descobertos144.

Os textos, ao enfatizar profundamente a sua atividade no quartel Moncada –

sem, em alguns textos, descrever quais foram as atividades de Haydée –, os

traumas sofridos posteriormente ao assalto, seu trabalho em publicar e divulgar o

manifesto de Fidel, A História me Absolverá. Assim como, obtenção de armas e

alistamento de indivíduos para a luta insurrecional (sem descrever quem foram

essas pessoas), sua total fidelidade a Fidel. Tais noções almejam justamente

produzir a imagem de uma rebelde que foi conduzida intelectualmente e fisicamente,

desde o início da luta insurrecional, como uma mulher destinada a ser heroína.

Os textos descrevem que, durante a guerrilha, Haydée sempre esteve

disposta a participar das atividades e nunca perdeu a fé na vitória. Num testemunho

de Haydée, a mesma afirmou que “no se perdió [el espíritu]”, entretanto, ela também

menciona que em alguns momentos era melhor estar morta que viva. O testemunho

é curioso e demonstra que, apesar dos textos reafirmarem constantemente que a

guerrilha foi um momento grandioso, prazeroso e que ela sofreu mas não deixou

seabater frente aos assassinatos de seu irmão e noivo, Haydée chegou a padecer

em certos momentos.
Estudante: El problema era que no se perdiera el espíritu.
Haydée Santamaría: No, eso no se perdió ni em la cárcel, ni en el
Moncada, ni aun en el subconsciente en esos momentos que yo les

programa de transformações políticas, econômicas e sociais, que seriam aplicadas após a destituição
de Batista do poder. AYERBE, L. F. Op. Cit., pp. 30-34.
143 GARCÍA, P. A. Op. Cit.; SALAS SERVANDO, Op. Cit.; ___. Op. Cit., 2015; QUINTERO, A. Op. Cit.;
ANÔNIMO. Op. Cit.; ROJAS, M. La Haydée que conecí. Cuba: La Jiribilla, 2010; FERNÁNDEZ
RETAMAR, R. Op. Cit.; GORDILLO PIÑA, L. Melba y Haydée... Haciendo camino. Cuba: Revista
Mujeres, s/d; SUÁREZ MORENO, M. Las dos mujeres del Moncada. Cuba: Revista Mujeres, 2013;
___. En la madrugada fundadora. Cuba: Revista Mujeres, s/d; ___. La muerte de la Heroína. Cuba:
Revista Mujeres, s/d; ___. Empezar de nuevo. Cuba: Revista Mujeres, s/d. SABORIT ALFONSO, A.
Op. Cit.; ALMEIDA, J. Ante la muerte de la compañera Haydée Santamaría. Cuba: Revista Casa de
las Américas, n. 7; BENEDETTI, M. Ausencia y presencia de Haydée Santamaría. Cuba: Revista
Casa de las Américas, n. 124, 1981; RODRÍGUEZ PORCELL, R. La Haydée que conecí. Cuba:
Revista Casa de las Américas, n. 150, 1985.
144 SANTAMARÍA, H. Op. Cit., 1985, pp. 73-76.
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he narrado en que es peor estar viva que muerta. Creo que ni aun en
esos momentos se llegó a perder145.

A constituição do Movimiento 26 de Julio

Após Fidel e os demais guerrilheiros que foram encarcerados devido ao

assalto ao quartel Moncada serem anistiados em maio de 1955, foi fundado o

Movimiento 26 de Julio, com o apoio da Haydée e diversos guerrilheiros. Apenas P.

A. García, Fernández Retamar, Juan Almeida e Rojas146 salientam que ela foi uma

das fundadoras do M-26, bem como, que ela fazia parte de sua Dirección Nacional.

No ano anterior, em novembro, Batista havia sido “reeleito” democraticamente

(ele era o único candidato na eleição147). Posteriormente revelou o retorno do

governo constitucional e liberdade de imprensa e, em função disto, anistiou os

guerrilheiros148.

Uma das primeiras atividades dos guerrilheiros após a anistia dos principais

líderes rebeldes foi nomear o movimento rebelde. Haydée e Melba almejavam o

nome “Moncadistas”, pois os rebeldes já eram conhecidos desta forma pela

população e eram assim denominados pelo Batista. Haydée também explana que

ela e Melba eram denominadas como “mulheres Moncada” (a união e amizade das

duas “mulheres Moncada” é relembrada anos depois da morte de ambas (1980 e

2014), por isso apreciava profundamente o nome. No entanto, Fidel optou por

Movimiento 26 de Julio, dado que optar por Moncadistas iria reduzir o movimento

para apenas um evento. Na mesma reunião, foi elaborado o Diretório Nacional do M-

26 e seus diretores provinciais, encarregados por organizar o movimento rebelde em

Cuba enquanto Fidel iria para o México149.

Os guerrilheiros declaravam terem grande influência de José Martí150, e isto

permeou a estruturação do Exército Rebelde, como discorre Richard Gott e Rafael

Saddi. Segundo Gott, Fidel sempre pretendeu se comparar e mostrar a presença de

Martí em seus atos durante a guerrilha. Fidel sentia-se como completando os passos

145 Idem, p. 89.
146 GARCÍA, P. A. Op. Cit., 2010; FERNÁNDEZ RETAMAR, R. Op. Cit.; ALMEIDA, J. Op. Cit., 1981;
ROJAS, M. Op. Cit., 2010.
147 O ex-presidente Grau San Martín candidatou-se também, dando certa legitimidade para as
eleições, contudo, após notar que as eleições seriam fraudulentas, retirou sua candidatura, tornando
Batista o novo presidente. GOTT, R. Op. Cit., p. 170.
148 GOTT, R. Op. Cit., p. 170.
149 SANTAMARÍA, H. All of us are part of the same whole. In: MACLEAN, B. Op. Cit. pp. 21-4.
150 Para conhecer a trajetória de Martí e sua apropriação pela Revolução Cubana ver: VILLAÇA, M. M.
José Martí. São Paulo: Fundação Memorial da América Latina, 2008.
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de Martí e constantemente enfatizava os atos políticos realizados por Martí no

passado151. Considerado um herói em Cuba, Martí se tornou um símbolo de

resistência cubano contra o colonialismo espanhol e o poderio norte-americano,

posto que, lutou (tanto intelectualmente quanto em combate armado) durante anos

pela independência de Cuba (a qual não presenciou, pois faleceu em combate), e

embora ela tenha sido alcançada, a independência não se concretizou no requisito

de autonomia da ilha em função do intervencionismo estadunidense152. Devido suas

atuações políticas, Martí foi construído na memória cubana como um “símbolo da

liberdade e da necessidade da união latino-americana153”. Haydée também é

descrita como “profundamente martiana” por muitos textos, como o de Aída Quintero,

Graziela Pologotti, Rojas e Fernández Retamar154. Esta mesma noção de união

latino-americana irá influenciar na mitificação acerca do papel da instituição Casa de

las Américas sob a direção de Haydée.

As atividades de Haydée durante a expedição Granma

Passados quatro meses após ser anistiado, Fidel decidiu partir para a luta

armada, posto que compreendeu que não haveria futuro na política eleitoral, após

meses esperando alguma transformação. Como proposto caso o ataque ao

Moncada fracasse, se iniciaria uma guerra de guerrilheiras, parte do M-26 se alocou

na Sierra Maestra para discutir novas formas de luta.

Fidel partiu para o México para organizar o movimento guerrilheiro em função

de combates armados, em julho de 1955. Aqui, conforme Gott, Fidel também busca

refazer os passos de Martí – abrigando-se num país que auxiliou alguns dos heróis

das Lutas de Independência cubanos, além de descer numa praia cubana e partir

para uma rebelião armada155, atos ocorridos de forma semelhante durante o século

XIX. Fidel desejava que Haydée partisse para o México com os demais rebeldes,

entretanto, ela não queria sair de Cuba e permaneceu na ilha para auxiliar o M-26156.

151 Ele também, bem como diversos indivíduos integrantes do movimento guerrilheiro, ostentam o
passado de Eduardo Chibás, importante político que atuou contra o ditador cubano Gerardo Machado,
em 1920. GOTT, R. Op. Cit..
152 VILLAÇA, M. M. Op. Cit., 2008, p. 9.
153 Idem, p. 31. A respeito da união latino-americana também está relacionada com a criação da Casa
de las Américas, que será explicitado posteriormente.
154 QUINTERO, A. Haydée Santamaría en la memoria plena de la Revolución. Cuba: Jueves, 2013;
POLOGOTTI, G. Haydée Santamaría: la misteriosa fuerza de la fragilidade. Cuba: Cuba Debate,
2014; ROJAS, M. Op. Cit., 2010; FERNÁNDEZ RETAMAR, R. Op. Cit..
155 GOTT, R. Op. Cit..
156 SANTAMARÍA, H. Op. Cit., 2003, p. 28.
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Em contato com o ex-presidente Prío Socarrás, Fidel consegue fundos suficientes

para comprar um barco com motor, o Granma, para ir a Cuba e começar a luta

guerrilheira.

Para o desembarque do Granma e para conseguir tempo para os guerrilheiros

da embarcação chegarem às montanhas, foi combinado com outros grupos rebeldes

organizar um levantamento rebelde para irromper uma insurreição popular em todo o

país157. Para o combate armado, Haydée e Vilma Espín foram encarregadas de

transportas armas para os rebeldes158. Organizado pelo líder estudantil Frank País,

Haydée participou deste levantamento rebelde, com outros guerrilheiros, em

Santiago de Cuba, em 30 de novembro de 1956. Entretanto, como a embarcação

Granma não chegou no dia esperado e devido ao contra-ataque dos soldados de

Batista, muitos dos rebeldes foram mortos e os poucos sobreviventes se retiraram

para as montanhas159. Haydée foi quem convenceu País que precisavam se retirar

logo, posto que o levantamento já havia fracassado160, pois ela não desejava outro

Moncada161. De acordo com o texto de Figueroa, as reuniões para organizar este

levantamento rebelde ocorreram em sua casa, onde diversos guerrilheiros

chegavam de Havana a todo momento162. Dos textos que salientam este

acontecimento são os de P. A. García, Glenda Boza Ibarra, Quintero, Rojas,

Fernández Retamar, Suárez Moreno, Almeida e Fidel163 tratam deste levantamento

rebelde, ao que, geralmente, os historiadores não atribuem muita importância.

Neste mesmo período, Haydée casou-se com o guerrilheiro Armando Hart

Dávalos164. Em toda a documentação utilizada para esta pesquisa, apenas os textos

como de Yepe e de Fernández Retamar165 mencionaram que Haydée foi casada.

Outros autores evitam comentar sobre o casamento (mesmo que aludam que havia

157 SWEIG, J. E. Inside the Cuban Revolution: Fidel Castro and the urban underground. EUA: Harvard
University Press, 2004, p. 13.
158 SANTAMARÍA, H. Op. Cit, 2003, p. 41.
159 GOTT, R. Op. Cit., p. 180. Os outros levantamentos rebeldes que serviriam para apoiar a
embarcação Granma, partiram em retirada, devido ao contra-ataque de Batista. (Ibidem).
160 RANDALL, M. Op. Cit., p. 86.
161 SANTAMARÍA, H. Op. Cit., 2003, pp. 35-37.
162 FIGUEROA, A. Op. Cit.. Nenhuma obra bibliográfica comentou sobre as reuniões de organização
do levantamento rebelde.
163 GARCÍA, P. A. Op. Cit.; ___. Op. Cit., 2010; BOZA IBARRA, G. Dos heroínas en la eternidad del
infinito. Cuba: La Ventana, 2014; QUINTERO, A. Op. Cit.; ROJAS, M. Op. Cit., 2010; FERNÁNDEZ
RETAMAR, R. Op. Cit.; SUÁREZ MORENO, M. En la madrugada fundadora. Cuba: La Jibirilla, s/d;
ALMEIDA, J. Op. Cit., 1981; CASTRO, F. Op. Cit..
164 RANDALL, M. Op. Cit..
165 YEPE, M. E. Op. Cit.; FERNÁNDEZ RETAMAR, R. Op. Cit.. (O autor deixa claro que Haydée havia
se casado com Armando Hart, além de mencionar que havia muitas preocupações em relação à
segurança, no casamento dos dois, dado que ambos estavam sendo perseguidos por Batista).
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um relacionamento entre os dois166). Isso nos parece curioso e requererá uma

análise de tal omissão, pois contribui para uma imagem assexuada de Haydée. Além

disso, nenhum texto relatou que Hart, integrante do Movimiento Nacional

Revolucionario, após ter sido libertado do cárcere, contatou Haydée e Melba, e

ambas informaram-no sobre o assalto ao Moncada, as ideias de Fidel e as

propostas do movimento rebelde, o convencendo a participar o futuro M-26167 (Hart

também foi um de seus fundadores).

Após o fracasso do levante de 30 de novembro, o guerrilheiro Frank País168

elaborou um novo plano para o movimento rebelde a partir da experiência do levante

e, de sua análise do âmbito político, ideológico e de segurança que o rebeldes

tinham atuado169. Portanto, posteriormente ao ter analisado as situações política,

ideológica e de segurança em que o M-26 havia atuado, baseado no levante de

novembro, País centralizou o Diretório Nacional sob a sua liderança e a de Léster

Rodríguez. Durante este período, Haydée, Hart, Celia Sánchez, Vilma Espín,

Marcelo Fernández e Carlos Franqui foram designados para um grupo “adjunto” em

que não eram responsáveis pelos planejamentos dos acontecimentos diários do

movimento. País também dividiu as tarefas do M-26 nas seguintes funções:

atividades de sabotagem e milícia urbana; propaganda para divulgar os objetivos e

causas do movimento; levantamento de fundos; resistência civil na classe média

urbana; organização do movimento, e, divulgação do trabalho170.

Para a propaganda do movimento foi organizada uma expedição liderada por

País às montanhas, em que Haydée e outros guerrilheiros participaram, em fevereiro

de 1957, com o jornalista estadunidense Herbert Matthews, do New York Times,

para entrevistar o Fidel – a fim de desmentir os boatos espalhados por Batista de

que Fidel estava morto – e divulgar a existência de um exército rebelde contrário ao

governo de Batista que permanecia nas montanhas, na Sierra Maestra. Isto foi

essencial, pois, como nas lutas independentistas do século XIX, os cubanos

compreendiam a necessidade de garantir apoio da imprensa norte-americana, e os

relatos de Matthews ajudaram a criar, tanto em Cuba como no estrangeiro, a

166 O texto da filha de Haydée e Hart, Celia María, expressa, de certa forma, um “amor revolucionário”
entre os dois. Ver: HART SANTAMARÍA, C. M. Este, el prólogo. Cuba: Cuba Debate, 2005.
167 HART, A. apud RANDALL, M. Op. Cit., p. 88.
168 Frank Isaac País García (1934-57) foi um guerrilheiro cubano que possuía um cargo de destaque
no movimento rebelde. Foi assassinado pelos soldados de Batista em 1957 e se tornou um dos
heróis do M-26.
169 SWEIG J. E. Op. Cit., p. 15.
170 Idem, p. 15.
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imagem duradoura de um líder carismático e invencível171. Durante certo tempo,

Haydée ainda transportava jornalistas para Sierra Maestra, assim como, recursos e

armamento172.

Após esta entrevista, este mesmo grupo discutiu com Fidel sobre os

andamentos da guerrilha, e após algumas discordâncias, concordaram que era

necessário expandir as forças do movimento e da guerrilha. Logo, em 1957, Haydée,

País, Hart e Faustino Pérez foram designados, por Fidel, para saírem de Sierra

Maestra e construírem a força guerrilheira, ampliando a milícia urbana nas demais

áreas cubanas, a fim de organizar a classe operária para destituir o governo de

Batista, formar uma resistência constituída de profissionais da classe média173, além

de coletar armamento e munição para a luta armada174.

Durante o período em que estava trabalhando na clandestinidade, Haydée –

sob o nome de María175 (apenas Fernández Retamar e Vilma Espín mencionaram

isto)176 –, País, Hart, Espín e Luis Buch, encontraram-se frequentemente com oficiais

norte-americanos no consulado dos Estados Unidos com base em Santiago.

Realizadas, essencialmente, com País, muitas vezes com oficiais da CIA, estavam

relacionadas com o temor de que o M-26 não fosse manter seu poder, caso

ocorresse uma revolução177. Nenhum texto comenta sobre estas atuações da

Haydée.

Ainda, sem o consentimento de Fidel, País aproveitou-se do rompimento da

censura na imprensa e do debate político em Cuba para iniciar uma política secreta

de recrutamento para o M-26. Ele designou Haydée e Javier Pazos para sondar

indivíduos bem vistos pela opinião pública sobre a possibilidade de integrarem o

Exército Rebelde178. De acordo com Julie E. Sweig, Haydée foi escolhida pra tal

tarefa, visto que trabalhou intensamente com Fidel desde 1953, como também,

demonstrou suas capacidades estratégicas e diplomáticas ao obter o apoio ao M-26

de importantes figuras políticas. Haydée, nesta ocasião, procurou cinco políticos

importantes: Raúl Chibás, Juan Carrillo, Felipe Pazos, Enrique Barroso e Roberto

171 GOTT, R. Op. Cit.
172 SANTAMARÍA, H. Op. Cit., 2003, p. 44.
173 SWEIG, J. E. Op. Cit., p. 13.
174 SANTAMARÍA, H. Op. Cit., 2003, p. 39.
175 Provavelmente em homenagem a sua avó paterna, María Pérez de Castro, a mesma que definiu a
data de nascimento de Haydée como 31 de dezembro. RANDALL, M. Op. Cit., p. 44.
176 Idem, p. 30; FERNÁNDEZ RETAMAR, R. Op. Cit.; SANZO, N. Vilma habla de Haydée. Cuba:
Revista Mujeres, s/d.
177 SWEIG, J. E. Op. Cit., p. 29; GOTT, R. Op. Cit., p. 165.
178 Idem, p. 30.
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Agramonte Jr.. Apenas Carrillo não aceitou o pedido de Haydée, por considerar Fidel

apenas um símbolo da defesa nacional e não um potencial líder179. A partir destes

contatos Fidel elaborou o manifesto “Pacto de Sierra”, afirmando constituir uma

aliança revolucionária contrária a Batista180. Tais alianças auxiliaram profundamente

o M-26. Nenhum texto até então analisado, porém, comenta sobre estas atividades

da Haydée, apenas P. A. García menciona que ela foi responsável por recrutar

indivíduos para a luta armada, sem, contudo, mencionar quais.

Entre agosto e outubro de 1957, após o assassinato de País – com apenas 21

anos de idade –, o movimento foi reorganizado e algumas mulheres, como “Vilma

Espín (...) became chief of organization for Oriente, while Celia Sánchez became the

26th of July’s official liaison with the Sierra Maestra (...) and Haydée Santamaría

managed fund-raising181”. País precisava ser substituído e Melba e Haydée

indicaram René Ramos Latour – conhecido como Daniel –, contudo, muitos rebeldes

não concordassem com a indicação182.

Em 04 de abril de 1958, apesar de não ser desejado por Fidel, houve uma

greve geral – com ataques armados por toda a ilha – dirigido pelo M-26 (em conjunto

com outros partidos políticos), que também fracassou, devido a falta de preparação

dos rebeldes e pouco armamento. O fracasso da greve geral também acarretou na

dispersão da milícia183. Haydée relatou que levou detonadores para os rebeldes em

Sierra para os ataques armados, amarrando-os em sua cintura alegando que estava

grávida184. (Nenhum texto de nossa documentação mencionou seus atos do ataque

de abril de 1958). No ataque armado houve
columns under the command of Fidel Castro, Che Guevara, Raúl
Castro, Juan Almeida, and Camilo Cienfuegos in the Sierra Maestra,
northeastern Oriente (the Sierra Cristal), and the Oriente/Santiago
region of the Sierra Maestra, staged hit-and-run actions against
symbols of the Cuban military such as barracks, outposts, and later
government troops concentrated largely in the mountains185.

179 Raúl Chibás era um doutor em humanidades, diretor de uma academia militar em Havana, e o
irmão do fundador do Partido Ortodoxo, Eduardo Chibás. Juan Carrillo, fundador de um movimento
estudantil contra o governo de Machado em 1930, e liderou o Agrupación Montecristi. Felipe Pazos
era um economista cubano. Enrique Barroso era presidente do setor Juventud del Partido del Pueblo
Cubano (Partido Ortodoxo). Já Roberto Agromante Jr., era um engenheiro e filho de Roberto
Agromante, um professor de sociologia exilado, ex-embaixador, candidato a presidente pelo Partido
Ortodoxo, que defendia a resistência civil contra a ditadura. (Ibidem).
180 GOTT, R. Op. Cit., p 186.
181 SWEIG, J. E. Op. Cit., p. 54.
182 SANTAMARÍA, H. apud RANDALL, M. Op. Cit..
183 GOTT, R. Op. Cit., pp. 187-188.
184 SANTAMARÍA, H. Op. Cit., 2003, p. 47.
185 SWEIG, J. E. Op. Cit., p. 150.
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Haydée ficou encarregada durante a luta insurrecional a engajar novos

recrutas para o M-26, obter armamento e munição e de transporta-los para onde

houvesse algum confronto armado, além de participar das reuniões do Diretório

Nacional186. Ela era capaz de mudar de aparência facilmente, algo que facilitava tais

atividades. “I operated all over Cuba, and they never caught me. I kept on

transporting weapons to the Sierra, and they never caught me. I went up into the

mountains and came down again, and they never caught me. I can tell you, I had a

lot of experience187”.

As ações de Haydée nos últimos anos da luta insurrecional cubana

Os atos de Haydée nos anos finais da luta insurrecional é algo controverso

em nossa documentação. Alguns autores afirmam que ela esteve em Sierra Maestra

(como os textos de Almeida, Mario Benedetti, Volodia Teitelboim – menciona uma

fotografia de Haydée ao lado de Fidel em Sierra Maestra – e Fidel188), e outros de

que ela estava clandestinamente no exílio até a Revolução em 1959 (os textos de P.

A. García e Fernández Retamar189). Rojas e Suárez Moreno relataram que ela

ansiava permanecer e participar da guerrilha em Sierra Maestra, mas que partiu

para o exílio190. E, Salas Servando expressa que ela atuou, após Moncada, no

campo, em Sierra Maestra e no exílio191. Podemos certificar que Haydée esteve de

fato em Sierra Maestra (como afirmado por Che Guevara192 e demais autores),

embora em um curto período, assim como, que ela atuou no exterior, como afirmado

pela própria Haydée193. Também, certos textos ainda deixam a entender que ela

integrou o pelotão Mariana Grajales – nome dado em homenagem à mulher negra

que atuou na Guerra de Independência cubana –, liderado por Isabel Rielo194. No

186 Idem, p. 109, p. 150.
187 RANDALL, M. Op. Cit., p. 85.
188 ALMEIDA, J. Op. Cit., 1981; BENEDETTI, M. Ausencia y presencia de Haydée Santamaría. Cuba:
Revista Casa de las Américas, n. 124, 1981; TEITELBOIM, V. Op. Cit., p. 103; CASTRO, F. Op. Cit.,
p. 119.
189 GARCÍA, P. A. Op. Cit., 2010; FERNÁNDEZ RETAMAR, R. Op. Cit..
190 ROJAS, M. Op. Cit., 2010.
191 SALAS SERVANDO, M. Op. Cit., 2015; SUÁREZ MORENO, M. En la madrugada fundadora. Cuba:
Revista Mujeres, s/d.
192 Guevara afirma que admira a carreira de Haydée como “literati” (na Casa), mas prefere os
momentos em que ambos estavam na Sierra. GUEVARA, E. C. To Haydée. In: MACLEAN, B. Op. Cit.,
p. 118.
193 SANTAMARÍA, H. Op. Cit., 2003.
194 RANDALL, M. Op. Cit., p. 101.
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entanto, como dito, Haydée estava no exílio durante o período de atividade do

pelotão.

Posteriormente ao fracasso de abril de 1958, houve uma reunião do Diretório

Nacional e Fidel orientou Haydée ao exílio, para auxiliar o M-26 com armas e meios

de transportes, como barcos e aviões195.

Haydée trabalhou clandestinamente nos Estados Unidos – partiu em torno de

final de abril e começo de maio196 – ainda responsável por angariar armas e

estabelecer laços com os exilados cubanos para o M-26197 (apenas Quintero198

considerou como importante este acontecimento), posto que, apesar de recursos

serem enviados aos EUA para armamento, os representantes do M-26 de Miami não

enviavam, devido a disputas internas199. Embora Haydée relutasse profundamente

em deixar Cuba, ela seguiu as ordens de Fidel para se tornar a nova representante

do M-26 e viajou para os EUA com Marcia (esposa de Léster Rodríguez),

estabelecendo-se em Miami (Flórida), com María Josefa (esposa do ex-guerrilheiro

José Llanusa) e sua filha200. Llanusa também estava angariando fundos para o M-26

nos EUA, ele havia substituído Franqui – que voltou para Cuba – como chefe do

Comitê em Exílio201.

Nos EUA, Haydée entrou em contato com a máfia para comprar armas,

munição e aviões. Muito do armamento comprado da máfia não foi entregue – desde

armas até aviões – e quase todo o dinheiro arrecado também não chegou nas mãos

dos guerrilheiros na Sierra202. Haydée confessou temer ser sequestrada pelos

mafiosos para cobrarem de Fidel sua libertação203. Haydée também comentou que

foi presa após cinco meses em Miami, por ter entrado no país com um passaporte

com nome falso, María. Ela teve que ir para a delegacia todos os sábados durante

certo tempo. Os policiais intimavam-na a dizer qual era seu nome verdadeiro, mas

Haydée nunca revelou204.

Enquanto estavam no exílio nos EUA Llanusa, Luis Buch e Haydée tiveram

que administrar as queixas de rebeldes contra outros rebeldes, desde Miami, Nova

195 SANTAMARÍA, H. Op. Cit., 2003, pp. 50-51.
196 Idem, p. 51.
197 SWEIG, J. E. Op. Cit., p. 151.
198 QUINTERO, A. Op. Cit..
199 SWEIG, J. E. Op. Cit., p. 164.
200 Idem, p. 164.
201 Idem, p. 164.
202 SANTAMARÍA, H. Op. Cit., 2003,, p. 51.
203 RANDALL, M. Op. Cit., pp. 95-8.
204 SANTAMARÍA, H. Op. Cit., 2003, p. 52.
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York, Caracas (Venezuela) e Costa Rica. Conforme argumenta Sweig, Haydée

sempre concordou com Fidel e Hart de que o M-26, devido a sua concepção de

independência política, se diferenciava de outros movimentos rebeldes contrários ao

Batista. Quando Haydée chegou aos EUA como porta-voz de Fidel, muitos exilados

intimaram-na exigindo “unidade”, obrigando Haydée a informar Fidel que seria

penoso arrecadar recursos sem aderir a alguma forma de esforço unido205. Ademais,

Haydée, importante articuladora política, ainda precisou resolver reveses para o

movimento rebelde, aspecto que demonstra que ela possuía certa influência no M-

26, como, quando
For instance, José Miró Cardona told Santamaría, and wrote Fidel,
that he had already persuaded former president Carlos Prío
[Socarrás] to support the rebel army. The quid pro quo from Prío and
the entire exiled opposition was implicit: equal participation in
decision-making during wartime and power-sharing in the post-Batista
government. But this arrangement flew in the face of Santamaría’s
core political instincts of breaking from the politiquería of the past.
She immediately scheduled a meeting with Prío to undo the damage
Miró Cardona had begun, lest a formal alliance with Prío and
company taint the purity of her revolution before the movement had
recovered its political and military strength206.

Em uma carta redigida por Hart, o mesmo adverte Haydée para evitar

envolver Carlos Prío Socarrás nas decisões do M-26. Entretanto, a mesma buscou

trazer Prío Socarrás para o M-26, prometendo a perspectiva de alguma função no

governo após a destituição de Batista, para obter armas, devido a grande

necessidade de armamento para a luta na Sierra. Sweig também realça que,
Like so many other movement leaders, while Santamaría succeeded
in forcing others to snap out of their own “delirium of leadership” and
focus instead on defending the rebels, she privately felt plagued by
selfdoubt and fear. “Only seeing that I am capable of sending you
something allows me to continue in these worlds, being away from
Cuba, far from everyone. It is worse than jail; I feel strange even
knowing that no one is following me, that I can roam freely through
the streets,” she wrote Castro. She craved affirmation from him that
her strategy with Prío was correct. Fidel assured her that “you clearly
justify all of the hopes that were placed in you” and reminded her that
“everything should be under your control” regarding fueling the
military campaign207.

Houve diversas reuniões entre Haydée e Prío Socarrás e ela convenceu o ex-

presidente a doar um grande carregamento de armamento e munição para o M-26

205 SWEIG, J. E. Op. Cit., p. 165.
206 Ibidem.
207 Idem, p. 168.
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em Cuba. “She was sanguine about the offer. If “the P’s” offer fell through, she knew

that the 26th of July would be able to benefit politically by using the former

president’s caprice to demonstrate which of the two anti-Batista figures — Prío or

Castro — truly supported “unity,” and which merely paid lip service to the vaunted

goal at the other’s expense208”. Prío Socarrás também doou uma grande quantidade

de dinheiro para o M-26, para ver a queda de Batista209. Haydée também arrecadou

dinheiro de cubanos ricos, como José M. “Pepín” Bosch y Lamarque (presidente da

Bacardi Rum Company, com sede em Santiago) e, desta forma, ela se tornou uma

“politiqueira”, afirmando para os indivíduos que buscava adquirir recursos, que Fidel

os considerava pessoas indispensáveis e
(...) “I’ve taken on the task of bringing everyone together around you,
later you’ll know who will follow or not”. “Later” clearly referred to the
period after Batista’s departure from power, when both Santamaría
and her fiancé seemed to assume that the 26th of July would
somehow hold power. That unstated objective, after all, stood at the
center of this “unity” dance, one that depended almost entirely on the
rebels’ success on the battlefront210.

Sweig também realça que isto seria uma tática de Haydée para fortalecer o

M-26 e manter sua independência. “By telling everyone, including Carlos Prío and

José Miró Cardona, that the only way to discuss “unity” was directly with Fidel, and

hoping the rebels could resist Batista’s offensive, Santamaría delayed compromising

the 26th of July’s independence until the movement was strong enough to broker an

agreement on its own terms211”.

Neste período, alguns grupos rebeldes buscavam se unir para lutar contra

Batista. Para Sweig, Haydée durante
three months in Miami acting as a politiquera had begun to pay off for
the movement in political terms as well. She wrote Castro that “no
one talks about anything other than this celebrated unity... It’s pretty
dangerous, but since it’s a reality I have no alternative but to talk
about it also. I’m telling you it’s dangerous to the point that until three
days ago everyone was talking about Fidel, today it’s unity, the press
too. I’ll tell you, I’ve been able to talk with each organization, and now
I see that I didn’t lose any time by maintaining good relations with all
of them, they’ve each told me that you will be the one to set forth the
points [of agreement]212.

208 Idem, p. 168.
209 GOTT, R. Op. Cit., pp, 182-3.
210 SWEIG, J. E. Op. Cit., p. 169.
211 Idem, pp. 168-9.
212 Idem, p. 171.
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Deste modo, a partir da obra de Sweig -- posto que nossos textos não relatam

sobre tal aspecto --, atentamos que Haydée teve um importante papel como

articuladora política para o M-26. Ela entrou em contato e reuniu figuras políticas

muito influentes em Cuba que poderiam auxiliar o M-26 na luta contra Batista.

A afirmação de Haydée a respeito do transporte de armas para Cuba, que o

M-26 iria definir os termos do acordo de unidade, o sucesso do M-26 na guerrilha,

“quickly brought out the pragmatist in Fidel Castro”. Fidel, portanto, “dropped his

insistence that a provisional government formed in the Sierra Maestra precede his

participation in an opposition unity pact213”.

Este evento foi conhecido como o Pacto de Caracas (ou Al Pueblo Cubano),

em que os grupos rebeldes declaram unidade para combater Batista. Tais grupos

eram o M-26, o Directorio Revolucionario, o 26 Obrero, a Federación Estudiantil

Universitaria, o Partido de la Revolución Cubana, o Partido del Pueblo Libre, o

Grupo de los Antiguos Militares, a Organización de los Auténticos, o Movimiento de

Resistencia Cívica, os Demócratas-Abstencionistas e o Grupo de Montecristi. O

acordo foi firmado em Caracas (Venezuela), em 20 de julho de 1958.

Nenhum texto de nossa documentação e nem Randall mencionaram qualquer

atividade de Haydée que tenha acarretado no Pacto de Caracas. Este aspecto

também é curioso, dado que, embora seja um evento considerado de pouca

importância pela historiografia, Haydée teve uma importante atuação, o que nos leva

a refletir sobre tal negligência pela memória oficial cubana. P. A. García214 relata

acerca das atividades da Haydée sobre os recrutamentos de indivíduos importantes

para a luta insurrecional, entretanto, sem comentar sobre quais eram estas pessoas,

que foram essenciais para a luta armada.

A Revolução em janeiro de 1959

Posteriormente ao fracasso da greve geral de abril de 1958, Batista reforçou a

repressão e perseguição ao Exército Rebelde. O M-26 também precisou reorganizar

suas tropas para as próximas etapas da luta insurrecional. Batista ordenou suas

tropas para atacarem as bases rebeldes na Sierra, mas os guerrilheiros resistiram.

Tal vitória influenciou Fidel a decidir a fase final para a deposição de Batista –

organizou inúmeras frentes por toda ilha e atacou os soldados batistianos. Passados

213 Idem, p. 171.
214 GARCÍA, P. A. Op. Cit..

https://www.ecured.cu/Directorio_Revolucionario
https://www.ecured.cu/index.php?title=26_Obrero&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Federación_Estudiantil_Universitaria
https://www.ecured.cu/Federación_Estudiantil_Universitaria
https://www.ecured.cu/index.php?title=Partido_de_la_Revolución_Cubana&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Partido_del_Pueblo_Libre&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Grupo_de_los_Antiguos_Militares&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Organización_de_los_Auténticos&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Movimiento_de_Resistencia_Cívica&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Movimiento_de_Resistencia_Cívica&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Demócratas-Abstencionistas&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Grupo_de_Montecristi&action=edit&redlink=1
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cinco anos de luta armada contra Batista, o Exército Rebelde tomou o poder em

Cuba215.

Haydée ainda estava em Miami quando Batista foi destituído do poder da ilha,

e foi informada sobre os acontecimentos por meio de ligações telefônicas216. Após

ter conhecimento da Revolução, Haydée enviou cubanos residentes em Miami para

tomarem aviões no Miami International Airport, antes de qualquer atitude do governo

estadunidense. Ademais, ela foi encarregada de reunir advogados, oficiais de justiça

e membros da Suprema Corte cubanos para auxiliarem no novo governo de Fidel217.

Nenhum documento que constitui nossa documentação menciona isto.

Em 01 de janeiro de 1959, após a fuga de Batista na noite anterior, os

rebeldes tomaram o poder no governo cubano. No dia seguinte, Fidel fez seu

primeiro discurso após a tomada do poder. O local escolhido foi numa varanda em

Santiago de Cuba, em frente ao Parque Céspedes, em reconhecimento à luta na

Sierra Maestra. No discurso Fidel afirmou que o ocorrido em 1898, quando os

estadunidenses abarcaram em Cuba e tomaram o poder no país – impedindo a

autonomia da ilha –, não iria se repetir e “desta vez, finalmente, a Revolução irá

realmente chegar ao poder218”. Ademais, para Gott
sob Castro, Cub tornou-se um país comunista em que o
nacionalismo era mas importante do que o socialismo, onde a lenda
de Martí mostrou-se mais influente do que a filosofia de Marx. A
habilidade de Castro, e uma das chaves da sua longevidade política,
está em manter os temas gêmeos do socialismo e do nacionalismo
permanentemente em movimento. (...) A sua apropriada evocação do
nome e exemplo de Martí, cujo centésimo aniversário de nascimento
ocorreu oportunamente em janeiro de 1953, mostrou-se
particularmente feliz219.

Haydée e a fundação da Casa de las Américas

Logo após a Revolução, Haydée foi indicada para trabalhar no Ministério da

Educação, porém rejeitou o cargo de ministra e indicou seu marido, Hart, que então

se tornou o novo ministro da Educação. Trabalhou durante três meses nesse

215 GOTT, R. Op. Cit., pp. 189-90.
216 RANDALL, M. Op. Cit., p. 95-8.
217 Idem, p. 98.
218 CASTRO, F. apud GOTT, R. Op. Cit., p. 190.
219 Idem, p. 173.
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Ministério, até ser indicada por Hart para auxiliar na construção da proposta de uma

instituição cultural e por fim ser apontada para presidir essa nova instituição220.

Em 28 de abril de 1959, o governo cubano fundou a instituição cultural Casa

de las Américas e designou Haydée como presidente221. Inicialmente era uma

instituição cultural direcionada ao espaço literário, expandindo após a ampliação dos

vínculos culturais, ao teatro até as artes plásticas. De acordo com uma de nossas

fontes e a própria Haydée, ela solicitou auxílio de antigos colaboradores para

construir a Casa, para estabelecer contatos e criar laços com artistas latino-

americanos222. Um Consejo de Dirección223 foi criado para administrar a instituição,

formado por diversos artistas e intelectuais.

Como produções oficiais ligadas à Casa, foi criado um concurso literário

Premio Literario Casa de las Américas (inicialmente denominado de Concurso

Literario Hispanoamericano224) e a Revista Casa de las Américas em 1960. Na

primeira edição do Premio Literario foram convidados por Alejo Carpentier jurados

estrangeiros: o equatoriano Benjamín Carríon, guatemalteco Miguel Ángel Asturias,

o venezuelano Miguel Otero Silva, o francês Roger Caillois, e os mexicanos Carlos

Fuentes e Fernando Benítez, entre outras personalidades cubanas225. Tais

produções da Casa foram reconhecidas como excepcionais, afirmam Abel Pietro, Gil,

Luis Toledo Sande e Espín226. Como afirmado pelo historiador Rickley Leandro

Marques, as premiações da Casa significavam reconhecimento internacional

instantâneo e os “artistas, escritores e intelectuais cubanos se sentiam no centro das

transformações em curso no mundo227”. Até 1988 a Casa contou com doze

prêmios228.

220 SANTAMARÍA, H. Casa es Nuestra América, nuestra cultura, nuestra Revolución. Cuba: Revista
Casa de las Américas, n. 171, 1988.
221 No terceiro capítulo deste relatório iremos tratar sobre o desenvolvimento do meio cultural em
Cuba após a Revolução, para, desta forma, contextualizar a Casa (e os demais acontecimentos que
estão relacionados) e refletir acerca da supervalorização do papel institucional da Haydée nesta
institucional. Portanto, neste primeiro capítulo iremos apenas analisar brevemente esta instituição
para demonstrar a trajetória de Haydée.
222 POGOLOTTI, G. Op. Cit., 2013.
223 GIL, S. La Cara era una fiesta. Cuba: La Jiribilla, 2010; FERNÁNDEZ RETAMAR, R. Op. Cit.;
SALAMENDI, C. Op. Cit.; SANTAMARÍA, H.Op. Cit., 2003.
224 ALONSO, A. Op. Cit., 2015.
225 Idem.
226 BARROSO, E. Op. Cit.; GIL, S. Op. Cit.; SANZO, N. Op. Cit.; ANÔNIMO. Casa de las Américas, la
casa de todos. Cuba: Juventud Rebelde, 2009.
227 MARQUES, R. L. A condição Mariel: memórias subterrâneas da experiência revolucionária cubana
(1959-1990). Tese. (Doutorado em História) – Universidade de Brasília, Brasília, 2009, p. 50.
228 SANTAMARÍA, H. Op. Cit., 1988, p. 63.
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Como já foi referido, Haydée não completou seus estudos, atingindo apenas o

ensino primário, e isso influenciou profundamente na mitificação da atuação dela na

Casa. Os textos aludem que, embora tivesse pouca instrução, ela era inteligente e

possuía uma “sensibilidade” para a cultura, além de “intuitiva”. Pogolotti229, Aurelio

Alonso, Carlos Rafael Rodríguez230 enfatizam este aspecto. Já os autores Rojas,

Chiki Salsamendi, Mario Benedetti e Alicia Alonso231 não relacionam à falta de

instrução, contudo, mencionam a “sensibilidade” ou “intuição” de Haydée em seu

trabalho na Casa. Isto será discutido no segundo capítulo que engloba seu papel

institucional.

Muitos autores que discorrem longamente sobre sua atuação enquanto

presidente da Casa de las Américas – atribuindo profunda importância para tal

atividade –, buscam enfatizar o martianismo da Haydée, como uma forte devoção

dela ao herói cubano do século XIX, algo que permeou toda sua trajetória, mas,

principalmente, quando foi presidente da Casa (algo que também será discutido no

próximo capítulo). Podemos notar tal defesa nos textos de Pedro Pablo Rodríguez,

Pogolotti, Abel Prieto (numa entrevista com Esther Barroso) e Fernández Retamar232.

Além disso, alguns autores relacionam especificamente o martianismo com a forma

de Haydée presidir a Casa, buscando a união latino-americana – um dos desejos de

Martí –, a Nuestra América, como Abel Pietro, Carmen Naranjo e Teitleboim233. Esta

noção da união latino-americana também está relacionada com a proposta de

unidade tri-continental amplamente divulgada pela Casa, onde Cuba seria um

exemplo para os demais países da América Latina, distanciando dos ideais

soviéticos234.

A respeito da vida pessoal de Haydée, em 1960 nasceu seu primeiro filho,

Abel Enríque Hart Santamaría, fruto de seu casamento com Hart. Futuramente Abel

se tornaria advogado. Já sua segunda filha com Hart, batizada Celia María Hart

229 POGOLOTTI, G. Op. Cit., 2013.
230 ALONSO, A. Otro aniversario de la Casa de las Américas, otro año de Revolución. Cuba: La
Jiribilla, 2015; RODRÍGUEZ, C. R. Haydée, fuego y luz. Cuba: Revista Casa de las Américas, n. 150,
1985.
231 ROJAS, M. Op. Cit., 2010; SALSAMENDI, C. Haydée en mi memoria. Cuba: La Jiribilla, 2010;
BENEDETTI, M. Op. Cit.; ALONSO, A. Que puedo hablar de Haydée. Cuba: Revista Casa de las
Américas, n. 150, 1985.
232 RODRÍGUEZ, P. P. Haydée, hace falta tu voz. Cuba: Cuba Debate, 2013; POGOLOTTI, G. Op.
Cit., 2013; BARROSO, E. La Casa: referencia de una gran utopía. Entrevista con Abel Pietro. Cuba:
La Jiribilla, 2014; FERNÁNDEZ RETAMAR, R. Op. Cit..
233 BARROSO, E. Op. Cit.; NARANJO, C. La Haydée inventó la alegria. Cuba: Revista Casa de las
Américas, n. 150, 1985.
234 MARQUES, R. L. Op. Cit., p. 50.
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Santamaría235, nasceu em 1963. Ela se tornou antropóloga, escritora e membro da

IV Internacional (organização comunista trotskista)236. Apenas Fernández Retamar

menciona o nascimento de seus filhos237. Segundo a sobrinha de Haydée, Norma

Ruiz Santamaría, Haydée e Hart também abrigaram em sua casa diversas crianças

provenientes de diferentes países, que vinham a Cuba para estudar ou pois seus

pais estavam lutando em outras localidades238. Algo curioso é que isto não foi

comentado em nenhum momento pelos textos que compõem nossa documentação.

Para Toledo Sande, a Casa foi uma instituição essencial por ser um meio de

demonstrar aos países imperialistas que o bloqueio econômico direcionado a Cuba

não iria afetar a cultura239. Benedetti também enfatizou que Haydée, após o bloqueio

econômico dos EUA em relação a Cuba, buscou contornar tal bloqueio no meio

cultural, estabelecendo contatos com os artistas estrangeiros diretamente, evitando

o governo dos países240. De acordo com Marques o governo cubano era, no período,

receptivo aos artistas e intelectuais estrangeiros e a “arte e cultura latino-americanas

de esquerda passam a ser muito mais unificadas e a interação entre elas

aumenta242”. E, além disso, a própria Haydée relata que eles precisavam combater o

inimigo imperialismo243.

A Casa e o ICAIC se tornaram um dos “principais fóruns da esquerda mundial

durante toda a década de 1960244”. De acordo com Haydée “the Cuban Revolution is

a determining factor in Latin American literature, or at least for its dissemination. It is

the revolution that is stimulating that interest, both in Latin America and in Europe. It

was after the revolution that this desire to know the literature or our continent was

aroused245”.

Outra instituição recém-criada pelo governo após a Revolução: a Federación

de las Mujeres Cubanas (FMC), fundada em agosto de 1959. De acordo com

235 Batizar sua filha de Haydée seria uma homenagem à guerrilheira Celia Sánchez. HART
SANTAMARÍA, C. M. Este, el prólogo. Cuba: Cuba Debate, 2005.
236 RANDALL, M. Op. Cit., pp. 26-108. Segundo Randall, o sobrenome dele (e de sua irmã, Celia
María, nascida em 1963) seria Hart Dávalos (sobrenomes de Armando Hart), contudo, muitos textos
da nossa documentação denominam ambos Hart Santamaría. Abel Enríque e Celia María faleceram
em 2008, em um acidente automobilístico. (Ibidem).
237 FERNÁNDEZ RETAMAR, R. Op. Cit..
238 RANDALL, M. Op. Cit., pp. 113-4.
239 TOLEDO SANDE, L. Casa de la revolución continental. Cuba: La Jiribilla, 2010.
240 BENEDETTI, M. Op. Cit., p. 98.
242 MARQUES, R. L. Op. Cit., p. 53.
243 SANTAMARÍA, H. Op. Cit., 1988, p. 61.
244 MARQUES, R. L. Op. Cit., p. 53.
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Christina Santos, a FMC foi constituída “com a finalidade de integrar a mulher à nova

sociedade, visando o seu aperfeiçoamento social e cultural, constituindo a ponte

entre o Estado e as mulheres, atuando junto a outras organizações de massas246”. A

presidência dessa instituição ficou a encargo da ex-guerrilheira – também

considerada uma das heroínas da Revolução – Vilma Espín247. Haydée integrou

parte da direção desta instituição desde sua fundação, algo que é lembrado apenas

por Alfonso248.

Também a respeito do meio cultural, cabe frisar um momento importante de

formulação da política cultural em Cuba: na Biblioteca Nacional José Martí, em 16,

23 e 30 de junho de 1961 foi elaborada a primeira deliberação envolvendo a política

cultural. Alguns dos principais dirigentes políticos estavam presentes: Fidel Castro,

Osvaldo Dorticós (presidente de Cuba desde fins de 1959 até 1976), Haydée, Hart,

Franqui (diretor do Revolución), Cabrera Infante (responsável pelo suplemento

Lunes de Revolución), Alfredo Guevara (diretor do ICAIC), entre outros249. Este

acontecimento não foi citado por nenhum dos textos de nossa documentação.

Neste evento Haydée, Franqui, Lezama Lima, Pablo Armando Fernández,

Virgilio Piñera, Fernández Retamar, Lisando Otero se pronunciaram contra qualquer

tipo de censura e que a cultura teria que defender um único direcionamento. A

discussão centrava-se na censura do curta-metragem P.M. (produzido por

integrantes do suplemento do periódico Revolución, o Lunes), pelo ICAIC250.

Nenhum texto comenta sobre esta posição de Haydée.

246 SANTAMARÍA, H. Op. Cit., 1988, p. 64.

247 Vilma Lucila Espín Guillois, nascida em Santigado de Cuba em 07 de abril de 1930, foi uma
engenheira química (formada em Massachusetts Institute of Technology, MIT, nos EUA) e guerrilheira
atuante no M-26. Previamente a filiação ao M-26, Espín também participou de lutas estudantis com a
Federación Estudiantil Universitaria Oriental (FEUO) ao longo do ano de 1952. Após o golpe de
Estado de Batista em 1952 Espín atuou ao lado do guerrilheiro Frank País em diversas atividades:
participou do levantamento rebelde em apoio a desembarque da embarcação do Granma, em 30 de
novembro de 1956; integrou o grupo que acompanhou o repórter do New York Times, Matthews, pela
Sierra Maestra para realizar uma entrevista com Fidel; foi integrante da Dirección Nacional do M-26, e
após a morte de Frank País, foi nomeada para Coordinadora Provincial da província do Oriente;
atuou como guerrilheira da Segundo Frente Oriental Frank País em 1958, entre outros trabalhos
essenciais para o M-26. Após a Revolução foi designada para a presidência da FMC, integrou o
Comité Central do Partido Comunista Cubano, entre outras atividades. Foi casada com o ex-
guerrilheiro Raúl Castro. Faleceu em 18 de junho de 2007 aos 77 anos. Ver:
https://www.ecured.cu/Vilma_Espín_Guillois Acesso em 26/01/17, às 20:00.
248 ALFONSO, M. Un poco de Haydée. Cuba: Revista Mujeres, s/d.
249 MISKULIN, S. C. Os intelectuais e a política cultural da Revolução (1961-1975). São Paulo:
Alameda, 2009, p. 33-4.
250 Idem, p. 34.
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Ainda neste encontro, Fidel pronunciou o discurso Palavras aos intelectuais,

“no qual estabeleceu os princípios básicos da política cultural da Revolução, ao

definir os direitos e deveres do governo e dos intelectuais”. Castro definiu que os

artistas deveriam se preocupar com a vitória da Revolução e limitou a liberdade de

expressão dos artistas a refletir solenemente sobre a Revolução, ou seja, ter um

compromisso artístico com a mesma251.

No Primeiro Congresso Nacional de Escritores e Artistas – realizado em 18 a

22 de agosto de 1961 – os participantes concordaram com o discurso de Fidel, e

definiram como o objetivo principal dos artistas e escritores seria enfatizar a “cultura

nacional cubana” em suas novas obras. “Os escritores e artistas na tarefa de defesa

e desenvolvimento da Revolução Cubana deveriam estabelecer “contato direto com

o povo cubano, vínculo que permitiria a formação revolucionária dos intelectuais,

visando à plena interpretação da realidade na obra de arte252”. Também neste

Congresso, foi deliberado o fim do Lunes de Revolución – a recém criada Unión de

Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) iria produzir periódicos para agrupar os

intelectuais – e a censura do P.M., algo que, para Silvia Miskulin, foram um dos

primeiros atos de censura do governo cubano253.

Além disso, durante os anos iniciais após a Revolução, em que Cuba

enfrentou diversos ataques orquestrados e financiados pelos EUA, na tentativa de

derrubar o governo de Castro, Hart Santamaría, sem mencionar como sua mãe

compreendia os tumultos anos que Cuba enfrentou. A autora chamou os artistas e

intelectuais de “tontos” por temerem o inimigo externo, dado que nenhuma arma

nuclear iria destruir as obras culturais de Mario Benedetti254 ou Silvio Rodríguez255,

entre outros indivíduos256. Este texto de Hart Santamaría é o único de nossas fontes

que realçou a crise dos mísseis de 1962.

Conforme argumenta Franqui, durante 1964 a 1968, foi um período

complicado nas relações entre a URSS e Cuba, com a ilha buscando desenvolver o

251 Idem, pp. 34-5.
252 Idem, p. 35. A autora cita, neste trecho, uma parte da Declaración final del Primer Congreso
Nacional de Escritores y Artistas de Cuba.
253 Idem, pp. 36-7.
254 Mario Benedetti, nascido em 14 de setembro de 1920, foi um poeta e dramaturgo uruguaio.
Redigiu mais de 80 obras durante toda sua vida. Foi amigo de Haydée e integrou o Consejo de
Dirección da Casa. Faleceu em 17 de maio de 2009 em Montevidéu, Uruguai.
255 Silvio Rodríguez nasceu San Antonio de los Baños, Cuba, em 29 de setembro de 1946. Foi um
poeta, cantor e guitarrista. Também foi amigo íntimo de Haydée. Atualmente ainda realiza concertos
mundialmente.
256 HART SANTAMARÍA, C. M. Las lecciones del girassol. Cuba: La Jiribilla, 2010.
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comunismo e Moscou no embate do Vietnã (ação que gerou conflitos entre a URSS

e a China). Cuba apoiava o Vietnã e mantinha fortes relações com o país e via o

país asiático como uma vitória contra os EUA. As relações foram reforçadas após

Tricontinental de La Habana em 1966 e a Organización Latinoamericana de

Soliradidad (Olas) em 1967257, presidida pela Haydée.

Quando questionada se foi complicado ampliar as concepções políticas da

Revolução, do martianismo ao marxismo-leninsta (isto devido a forma negativa como

os comunistas eram considerados – Saddi ainda realça que os comunistas não eram

bem vistos no M-26 e os dois únicos integrantes do movimento rebelde eram Raul e

Guevara, também mal vistos pelo movimento258 – em Cuba), Haydée relata que foi

uma transformação normal e total, embora gradativa: foram realizadas pequenas

tarefas, baseadas numa nova doutrina, que buscava transformar o homem (no

sentido geral, não apenas o homem cubano) e o sistema. Segundo Haydée “para mí

ser comunista no es militar en un partido; para mí ser comunista es tener una actitud

ante la vida259”.

Ainda, o Partido Comunista Cubano (PCC) foi fundado em 3 de outubro de

1965, pelos principais integrantes da direção do M-26: Fidel e Raúl Castro, Haydée,

Melba, Espín, Guevara, Celia Sánchez, Juan Almeida, entre outros dos principais

integrantes do M-26. (Os textos que comentam a atuação de Haydée como uma das

fundadores do PCC -- e também do Conselho de Estado -- são os de Benedetti,

Almeida, Reboredo e Barcarcel260). O PCC foi uma reorganização de diversos outros

partidos políticos cubanos e foi estruturado a partir do formato soviético261. Após a

demissão de Aníbal Escalante (por ter organizado ataques para destituir Fidel do

poder), Emilio Aragonés foi designado para organizar o partido262.

Haydée e suas atividades nas décadas de 1960-70

A respeito das atividades de Haydée durante a década de 1960, sabemos que

em 13 de julho de 1967, ela realizou uma conversa com os estudantes de Ciencia

Políticas, da Universidad de La Habana, para discutir sobre os acontecimentos do

257 FRANQUI, C. Op. Cit., p. 207.
258 SADDI, R. Op. Cit..
259 SANTAMARÍA, H. Op. Cit., 1985, pp. 55-6.
260 BENEDETTI, M. Op. Cit., 1981; ALMEIDA, J. Op. Cit., 1980; ALMEIDA, J. Op. Cit., 1985;
REBOREDO, A.; BALCARCEL, J. L. Op. Cit..
261 GOTT, R. Op. Cit., p. 226.
262 Idem, p. 239.
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assalto ao quartel Moncada263. Neste diálogo também participaram familiares dos

guerrilheiros considerados mártires de Moncada264. Não é um acontecimento

considerado memorável na trajetória da Haydée, e o único autor que mencionou isto

foi P. A. García, pois o mesmo participou da conversa265.

Nesta palestra, Haydée comentou que o ataque ao Moncada foi como ter seu

primeiro filho – algo inovador, doloroso, único, preparador e transformador. Os

rebeldes não foram mais os mesmos após o ataque, ali perceberam que

necessitavam alterar o sistema e não o homem. A força de vontade dos rebeldes (e

o sacrifício) pela luta armada e para a libertação da pátria teria se aflorado a partir

de então. “Porque el Moncada se hace grande por la firmeza de los que mueren y

por la firmeza de los que viven. El Moncada no hubiera sido nada sin la firmeza de

los que murieron y sin la firmeza de los que vivieron266”.

Haydée presidiu a Organización Latinoamericano del Soliedariedad (OLAS)

em agosto de 1967. Em função desta organização, Haydée visitou o Vietnã e

conheceu o líder socialista Ho Chi Minh. A despeito de ter sido um evento importante,

muitos dos textos que integram nossa documentação não consideram o

acontecimento. Os textos que mencionam o evento são Rojas, Fernández Retamar

(entretanto, o autor não comenta sobre a visita ao Vietnã) e Balcarcel267.

Também em 1967, em 09 de outubro, o médico argentino que foi guerrilheiro

no M-26 e político posteriormente à Revolução em 1959, Che Guevara, foi

assassinado em La Higuera, Bolívia. Guevara estava atuando como guerrilheiro

quando foi emboscado por um soldado boliviano. Sua morte causou grande

comoção mundial. Haydée solicitou ao cantor Nicolás Guillén268 para compor uma

poema – que se tornou uma canção – em homenagem ao guerrilheiro denominada

“Che Comandante” no ato político logo após sua morte (18/10/1967), na Praça da

Revolução em Cuba em que foi anunciada a morte de Guevara269. Atualmente os

restos mortais de Guevara e de alguns de seus companheiros mortos na Bolívia

263 Tal conversa foi estruturada e redigida em um livro: SANTAMARÍA, H. “Haydée habla del
Moncada”. Cuba: Casa de las Américas, 1985.
264 Idem, p. 11.
265 GARCÍA, P. A. Yeyé, la heroína. Cuba: La Jiribilla, 2010.
266 SANTAMARÍA, M. H. Op. Cit., 1985, p. 21.
267 ROJAS, M. Op. Cit., 2010; FERNÁNDEZ RETAMAR, R. Op. Cit.; BALCARCEL, J. L. Op. Cit..
268 Nicolas Guillén (1902-89) foi um poeta cubano negro de grande notoriedade e premiado. Foi
presidente da UNEAC durante 25 anos.
269 VILLAÇA, M. M. Representações de Che Guevara na canção latino-americana. Proj. História, São
Paulo, n. 32, jun. 2006, pp. 360-1.
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estão na cidade de Santa Clara, juntos a um monumento em homenagem ao

guerrilheiro270.

Haydée se tornou amiga de Che durante a luta insurrecional cubana (Guevara

integrou o M-26 após conhecer os rebeldes no México em 1957) e a amizade durou

até a morte do argentino. F. Díaz sublinha que desde a luta guerrilheira, em que

Guevara sonhava com a revolução continental, ele havia alistado Haydée em sua

“guerrilla infinita”271. E, Hart Santamaría comentou que Haydée ficou furiosa com

Guevara, dado que ele partiu sem ela para a guerrilha em outro país, denominando-

o, portanto, de “machista272”.

Muitos autores expressam que a morte de Guevara afetou profundamente a

Haydée, como o de Hart Santamaría, o texto anônimo “Haydée Santamaría: lo

tremendo y lo profundo”, Fidel Díaz, Fernández Retamar e C. R. Rodríguez273. E,

após descobrir sobre a morte de Guevara, Haydée redigiu uma carta para o

guerrilheiro. Nela, Haydée menciona que desejava partir para Bolívia com Che mas

Fidel não havia permitido. Os textos de F. Díaz e Fernández Retamar274 realçam

sobre esta carta para demonstrar a compaixão de Haydée275.

Em 1968 também ocorreu a acusação do governo cubano contra o poeta

Herberto Padilla, momento que ficou conhecido como “caso Padilla”. O poeta

publicou alguns artigos no El Caimán Barbudo (suplemento literário do Juventud

Rebelde) criticando determinadas ações do governo e sua aproximação com o

estalinismo, denunciou a existência de campos de trabalho forçado e internação --

Unidades Militares de Ayúda a la Producción (UMAPs) --, defendeu o escritor e

exilado cubano Cabrera Infante, criticou Lisandro Otero (então vice presidente do

Consejo Nacional de Cultura de Cuba) e publicou textos questionando o contexto

cubano276.

Tais declarações implicaram na compreensão delas pelo governo cubano

como atitudes contrarevolucionárias, chegando ao limite de acarretar na prisão de

270 A cidade é simbólica por ser aonde Che e alguns companheiros descarrilaram um trem munido de
armamentos, no final da luta insurrecional. RANDALL, M. Op. Cit., p. 35.
271 DÍAZ, F. Op. Cit.. Nenhuma obra bibliográfica mencionou sobre isto.
272 RANDALL, M. Op. Cit., pp. 162-3.
273 HART SANTAMARÍA, C. M. Este, el prólogo. Cuba: Cuba Debate, 2005; ANÔNIMO. Op. Cit., 2007;
DÍAZ, F. No hay disparo contra la poesia. Cuba: La Jiribilla, 2010; FERNÁNDEZ RETAMAR, R. Op.
Cit.; RODRÍGUEZ, C. R. Op. Cit..
274 DÍAZ, F. Op. Cit.; FERNÁNDEZ RETAMAR, R. Op. Cit..
275 Esta carta foi publicada na obra SANTAMARÍA, H. Hasta la victoria siempre, Che querido. Cuba:
Revista Casa de las Américas, n. 46, 1968.
276 Para compreender mais sobre o “caso Padilla” ver: MISKULIN, S. Op. Cit..
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Padilla em 1971. De acordo com Miskulin, Padilla afirmou que ele foi detido e

torturado. Após a tortura, lhe foi “sugerido” assinar um documento extenso onde

reconheceu publicamente seus erros perante à Revolução. Também no documento

relatou que a prisão tornou-o num grande defensor da Revolução, chegando a

denunciar colegas e a renegar suas antigas publicações277.

Este evento causou grandes questionamentos de intelectuais estrangeiros,

resultando na publicação do manifesto Declaración de los 54, assinada por Mario

Vargas Llosa, Carlos Fuentes, entre outros. Os autores exijam uma resposta de

Fidel sobre o acontecimento. A resposta dele ocorreu no Primer Congreso Nacional

de la Educación y la Cultura, em que Castro atacou tais intelectuais afirmando que

eram contrarevolucionários e influenciados pelos EUA. Castro também definiu que

os intelectuais estrangeiros que desejassem ganhar prêmios literários em Cuba

deveriam se tornar revolucionários sérios.

Diversos intelectuais na Declaración de los 62 começaram a comparar os

rumos da Revolução Cubana com estalianismo, devido o ocorrido. Tanto a primeira

declaração como a segunda foram fortemente refutadas pela Revista Casa de las

Américas, pelo governo cubano e por intelectuais latino-americanos que defendiam

a Revolução. A Revista Casa de las Américas afirmou que:
(...) A imprensa capitalista organizou uma caluniosa campanha
contra Cuba na qual colaboraram algumas dezenas de intelectuais
colonizadores, que, com sequela [sic] de colonizados e com
desordem ideológica, aproveitaram de uma conjuntura para mostrar
seu verdadeiro rosto, contrário à Revolução, e prestar serviços
conscientes ou não ao imperialismo norte-americano278.

De acordo com Adriane Vidal Costa, a Revista Casa de las Américas também

publicou a declaração de outros intelectuais que apoiavam a Revolução. Isso

demonstra como esta revista defendia o governo, que possuía grande influência no

meio cultural latino-americano e que, muito provavelmente, Haydée conheceu-os em

vida279. Porém, nenhum texto da nossa documentação informa sobre a posição de

277 Idem.
278 Revista Casa de las Américas,Havana, n. 67, julio-agosto, 1971, p. 139apud COSTA, A. V. Op. Cit..
Tradução da própria historiadora citada.

279 “Além de sua própria declaração, a Casa de las Américas também publicou várias cartas com
declarações favoráveis a Cuba e de condenação aos intelectuais que haviam assinado as duas
cartas anteriores. São elas: Llamamiento de los premios nacionales del Peru a los intelectuales de
América Latina, Declaración de los cineastas cubanos, Declaración de la UNEAC, Declaración de
intelectuales y artistas uruguayos, Declaración de los intelectuales chilenos, Mensaje de los
intelectuales colombianos, Cable de intelectuales ecuatorianos e Declaración de intelectuales
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Haydée sobre esse caso.

A Casa e o Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematografica (ICAIC,

dirigido por Alfredo Guevara) patrocinaram o Grupo de Experimentación Sonora

(G.E.S.), formado em 1969. (Isto é comentado apenas por Marimé Alfonso280). O

Grupo, filiado ao Estado e dirigido por Leo Brouwer, tinha por objetivo “produzir

trilhas sonoras modernas e condizentes com a propaganda política veiculada pelos

filmes cubanos daquele período, que salientavam as conquistas sociais do governo

revolucionário e a necessidade do engajamento de todos para o sucesso das metas

planejadas281”, num período que o governo cubano buscava adequar-se aos moldes

soviéticos282.

A Casa é fortemente relembrada – e um pouco da trajetória da Haydée – por

ter auxiliado para o desenvolvimento e divulgação do movimento cultural Nueva

Trova, formando pelos artistas Silvio Rodríguez (o artista salientou que Haydée

inspirou-o283), Pablo Milanés e Noel Nicola. (Os textos que realçam sobre o Nueva

Trova são de Aurelio Alonso, Chiki Salsamendi, Benedetti e Reboredo284).

Entre 1969 e 1971 os jovens músicos do G.E.S. eram considerados

politicamente “suspeitos”, estavam proibidos de terem suas músicas executadas nas

rádios e só podiam se apresentar em pequenas salas. Nessa fase, contaram com o

apoio de Haydée e o espaço na Casa de las Américas para se reunirem.

Apesar de censurados, os músicos alcançaram notável popularidade pela

qualidade das trilhas sonoras que produziam e que chegavam ao grande público nas

salas de cinema. Diante disso, Fidel Castro reviu sua posição anterior e

institucionalizou o movimento, direcionando-o à formação musical de jovens, aliada

à conscientização política. Diante do sucesso das canções (nem sempre engajadas),

buscou transformar aquele estilo musical eclético (com referências no rock e no

mexicanos. Vários escritores assinaram esses manifestos favoráveis ao governo cubano, entre eles,
os uruguaios Hugo Achugar, Juan Carlos Onetti, Cristina Peri Rosi, Mario Benedetti; os cubanos Alejo
Carpentier, Fernández Retamar, Nicolás Guillén; os chilenos Manuel Rojas, Antonio Skármeta, Miguel
Littin; os colombianos Carlos Castañeda, Javier Ayala, Ricardo Samper; os equatorianos Darío
Moreira, Carlos Arauz, Rolando Montesinos; os mexicanos David Alfaro Siqueiros, Arturo Bonilla,
Ricardo Pozas”. COSTA, A. V. Op. Cit., p. 200.
280 ALFONSO, M. Op. Cit..
281 VILLAÇA, M. M. Polifonia Tropical: Experimentalismo e engajamento na música popular (Brasil e
Cuba, 1967-1972). São Paulo: Humanitas/FFLCH/USP, 2004, p. 40. Ambos dos movimentos culturais
serão analisados no segundo capítulo da pesquisa.
282 Idem, p. 46.
283 RODRÍGUEZ, S. Un beso. Cuba: La Jiribilla, 2010.
284 ALONSO, A. Op. Cit., 2010; SALSAMENDI, C. Op. Cit.; BENEDETTI, M. Ausencia y presencia de
Haydée Santamaría. Cuba: Revista Casa de las Américas, n. 124, 1981; REBOREDO, A. Op. Cit..
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tropicalismo) em um novo estilo musical da Revolução. Assim como, demonstra-la

como puramente cubana, relacionada com uma tradição cubana e possuíra de

caráter genuíno, apesar de seus integrantes em certos momentos optarem por uma

postura crítica ao governo285.

Há um episódio – a data não foi mencionada –, realçado pelos autores

Roxana Rodríguez e Salsamendi que não foi comentado pela bibliografia. Refere-se

a quando os artistas Lázaro, Vicente, Augusto e Sarekita foram aprisionados na

Bolívia. Haydée organizou na Casa um movimento internacional em prol dos artistas

acarretando na libertação dos artistas286.

Também, segundo o texto de Salsamendi, Haydée, durante o período em que

foi presidente da Casa ela realizou diversas viagens (muito provavelmente

relacionadas a assuntos profissionais), para o México287, Chile288, URSS289,

Nicarágua290 e Panamá (em 1970)291. Para tais viagens Haydée deixava outras

pessoas encarregadas da Casa como, por exemplo, Chiki292.

Em janeiro de 1968 o governo cubano organizou o Congresso Cultural em

Havana reunindo artistas, escritores e ativistas políticas da América Latina, África e

Europa. Para Gott “a Revolução estava plenamente consciente do potencial deles

como propagandistas, preparando eventos internacionais extraordinários293”. No

Congreso Cultural houve uma grande exposição de pintura moderna europeia, e

“retomar de manos sectarias la historia de la revolución, con la ayuda de Celia

Sánchez y Haydée Santamaría, siempre críticas de los soviéticos294”. Não há

menções acerca da concepção de Haydée sobre os soviéticos em nenhum texto de

nossa documentação, porém isso nos parece importante pois aponta um foco de

tensão entre Haydee e o governo cubano.

Na década de 70, o controle político na cultura e a exigência aos artistas e

intelectuais que tratassem essencialmente e positivamente sobre a Revolução foi

reforçado pelo governo cubano. No I Congreso del Partido Comunista de Cuba (de

285 VILLAÇA, M. M. Op. Cit., 2004, pp. 108-9.
286 RODRÍGUEZ, R. Haydée, la fundadora. Cuba: Revista Bohemia, 2009; SALSAMENDI, C. Haydée
en mi memoria. Cuba: La Jiribilla, 2010.
287 SALSAMENDI, C. Op. Cit..
288 TEITLEBOIM, V. Op. Cit., p. 104.
289 CABRERA INFANTE, G. Op. Cit., p. 93.
290 RANDALL, M. Op. Cit., p. 112; CORONEL URTECHO, J. Op. Cit..
291 RODRÍGUEZ PORCELL, R. Op. Cit..
292 SALSAMENDI, C. Op. Cit..
293 GOTT, R. Op. Cit., p. 205.
294 FRANQUI, C. Op. Cit., p. 215.
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17 a 22 de dezembro de 1975) foram elaboradas as Tesis sobre la Cultura Artística y

Literária, que delimitaram a arte como defensora do socialismo e que a mesma não

poderia ser utilizada para difundir posições contrárias as do socialismo. Além disso,

neste mesmo evento foi proposto organizar o PCC (dado que Fidel e seus aliados

correspondiam a mais da metade dos membros) e o governo cubano foi

reestruturado e centralizado no poder nos irmãos Castro, algo que restringiria a

possibilidade de não comunistas ocupassem cargos importantes. Todas estas

alterações demonstravam a aproximação de Cuba com o modelo soviético295.
As reformas decididas pelo Congresso, foram incorporadas à nova
Constituição promulgada em 15 de fevereiro de 1976, que substituiu
a Constituición Revolucionaria de Transcición (1959). Pautada pela
Constituição soviética de 1936, a nova Constituição trouxe, dentre
várias reformulações, a criação dos OPP, Órgãos de Poder Popular,
distribuídos em três esferas que atuavam sobre toda a sociedade.
Essas três esferas, que formavam uma estrutura “piramidal”
majoritariamente composta por militantes do Partido Comunista,
passaram a acomodar todos os organismos do Estado, garantindo a
hegemonia dos membros do Partido em todos s setores, inclusive no
meio cultural296.

O texto de Aurelio Alonso expressa que Haydée teve que lutar neste período

para resguardar o prestígio da instituição na década de 60. O autor ainda enfatiza

que esta necessidade de alteração na organização da Casa, por parte da Haydée,

foi motivado devido as mudanças realizadas pelo ministro da Educação, Hart (sem

mencionar que ele era marido de Haydée), “que significó un freno para la imposición

de esquemas burocráticos autoritarios en el mundo de la creación297”. Porém, é

importante salientar que durante este período, Hart concordou com a

“interdependência entre a hierarquia do Estado e a do Partido. (...) [Hart]

curiosamente, considerava muito bom esse sistema, pois exigiria mais competência

do cidadão cubano que quisesse ser dirigente, pois este teria que galgar o poder por

dois caminhos difíceis, o partidário e o estatal, que o legitimariam duplamente298”.

Gil também comenta que a década de 70 foi mais dura – entretanto, a autora

não explica sobre o panorama político cubano do período – e que Haydée teve que

reunir o Consejo de Dirección e solicitar paciência de seus companheiros. Durante

295 VILLAÇA, M. M. Cinema cubano: Revolução e política cultural. São Paulo: Alameda, 2010, pp.
277-6.
296 Idem, p. 276.
297 ALONSO, A. Otro aniversario de la Casa de las Américas, otro año de Revolución. Cuba: La
Jiribilla, 2015.
298 Idem, p. 277.
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1972-9 foram realizados quatro prêmios de Artes Plásticas e alguns relacionados à

música. No entanto, neste período, houve discussões se algumas das premiações

deveriam continuar existindo, no entanto, Haydée não permitiu que parassem com o

prêmio literário, dado que ele auxiliava os escritores para publicações de suas

obras299. Gil também relacionou com importantes acontecimentos no exterior, como

Unidad Popular chilena – que mantinha contatos com a Casa – e a Revolução

Sandinista em Nicarágua em 1979.

O ano de 1980 e o suicídio de Haydée

O ano de 1980 foi problemático para o governo de Castro300. Já em janeiro de

1980, no dia 11, em Havana, a guerrilheira cubana – também considerada uma das

heroínas da Revolução de 1959 –, Celia Sánchez (nascida em Media Luna em 09 de

maio de 1920) faleceu decorrente a um câncer no pulmão. Sánchez teve um papel

essencial na guerrilheira, integrando o grupo principal do M-26 e participando

ativamente na Sierra Maestra. Em seguida a Revolução ocupou diferentes cargos

políticos301. A morte de Sánchez afetou profundamente Fidel, dado que ela era sua

amiga íntima, conselheira política e secretária302. Sánchez foi a única mulher que,

após a morte, alcançou o mesmo status que Guevara e Camilo Cienfuegos303.

Sánchez e Haydée se conheceram durante a luta insurrecional (1953-8) e foram

amigas até o fim da vida de Sánchez. Certos textos descrevem que a morte da

heroína tenha fortalecido a ideia da Haydée de se suicidar, como os de Hart

Santamaría e “Haydée Santamaría: o tremendo y lo profundo”304.

Em 01 de abril de 1980 um grupo de cidadãos invadiu o consulado do Peru

em Havana, pretendo solicitar asilo político. O embaixador peruano se recusou a

entregar os cubanos e os manteve no consulado peruano. Em dez dias, dez mil

cubanos tentariam solicitar asilo político na Embaixada do Peru.

299 GIL, S. Op. Cit..
300 Para compreender sobre tal período, ver: GOTT, R. Op. Cit.; AYERBE, L. F. Op. Cit..
301 Em seguida a Revolução ela foi designada como secretária do Consejo de Estado, trabalhou no
Parlamento, foi membro do Comitê Central do Partido Comunista Cubano e integrou a Dirección
Nacional da Federación de las Mujeres Cubanas (FMC). Ainda, Sánchez organizou e recopilou a
documentação referente à luta insurrecional na Sierra Maestra, viabilizando a estruturação da Oficina
de Asuntos Históricos del Consejo de Estado em 1964. Dados disponíveis em:
https://www.ecured.cu/Celia_S%C3%A1nchez Visualizado em: 19/01/2017, às 15:50.
302 GOTT, R. Op. Cit., p. 300.
303 SMITH; PÁDUA apud VASSI, C. Op. Cit., p. 38. Ver nota de rodapé 59.
304 HART SANTAMARÍA, C. M. Op. Cit., 2005; ANÔNIMO. Op. Cit., 2007.

https://www.ecured.cu/Celia_Sánchez
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Fidel decidiu, portanto, que, quem não estivesse satisfeito com o governo,

que partisse imediatamente. Muitos barcos saíram dos EUA do porto de Mariel para

buscar os “dissidentes”, em Havana com destino ao estado da Flórida. O então

presidente americano, o democrata Jimmy Carter, aceitou os exilados e prisões,

hospitais e centros de detenção foram esvaziados. Devido a enorme quantidade de

indivíduos cubanos que adentraram nos EUA, isto afetou negativamente sua

reeleição, perdendo para o republicando Ronald Reagan.

No total, de 21 de abril até 31 de outubro de 1980, 130 mil cubanos

desembarcaram na Flórida, EUA. Embora tenha afetado o país norte-americano, o

Êxodo de Mariel – como ficou conhecido – representou uma grande falha no então

governo revolucionário de Fidel, e, de certo modo, nos ideais da Revolução.

Entretanto, “o governo cubano garantiu que as manifestações hostis contra os que

partiam continuavam em ritmo constante, para mostrar que a maior parte da

população continuava fiel à Revolução305”.

Não se tem tanto conhecimento acerca da vida de Haydée durante o Êxodo

de Mariel até seu suicídio, lacuna que nos parece bastante sintomática. Em 1979,

Haydée sofreu um grave acidente automobilístico que piorou sua saúde psicológica

e física (de acordo com Randall, ela sofria com muitas dores físicas). Almeida,

Benedetti e Teitleboim também expressaram que Haydée já não estava em paz

desde o acidente automobilístico, pois piorou sua saúde física306.

Embora sofrendo com as consequências físicas do acidente, Haydée ainda

realizou uma viagem oficial para Nicarágua307, provavelmente para apoiar a

Revolução Sandinista de 1979. Coronel Urtecho menciona esta viagem308.

Haydée ainda teve outras importantes funções no governo cubano, que,

entretanto, são lembrados por poucos textos e apenas pela obra de Randall. Alguns

textos salientam que Haydée foi eleita membro do comitê central do Partido desde a

fundação do PCC em 1965, integrante do Congreso em 1975. Textos como os de P.

A. García, Fernández Retamar, Alfonso, Almeida, C. R. Rodríguez e Benedetti309,

mencionam alguma dessas atividades. Ela, também, foi elegida deputada pela

305 Idem, p. 302.
306 BENEDETTI, M. Op. Cit.; TEITLEBOIM, V. Op. Cit., p. 105.
307 Ibidem.
308 CORONEL URTECHO, J. Carta. Cuba: Revista Casa de las Américas, n. 124, 1981.
309 GARCÍA, P. A. Op. Cit., 2010; FERNÁNDEZ RETAMAR, R. Op. Cit.; ALFONSO, M. Op. Cit.;
ALMEIDA, J. Op. Cit., 1980; RODRÍGUEZ, C. R. Op. Cit.; BENEDETTI, M. Op. Cit..
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província de Villa Clara da Asamblea Nacional del Poder Popular em 1975310. Os

autores – que constituem nossa documentação – descrevem essas atividades de

Haydée, frequentemente comentando sobre a Casa e logo após a sua morte em

1980.

Randall também comenta que Armando Hart havia deixado Haydée – não é

comentado quando –, por uma mulher mais jovem. Isto teria afetado profundamente

Haydée, dado que casamento significava muito para ela311. Além disso, como dito,

Celia Sánchez havia falecido devido a um câncer, no início de 1980, o que também

teria abalado Haydée.

Haydée se suicidou em 26 de julho de 1980, no 27º aniversário do assalto ao

Quartel Moncada. A imprensa cubana tentou esconder a data oficial do suicídio de

Haydée, afirmando ter sido no dia 28 de julho, enquanto alguns exilados afirmavam

que teria sido no dia 27, pois foi o dia que seu irmão e noivo foram torturados e

assinados pelos soldados batistianos. Para Cabrera Infante, e como a imprensa

oficial cubana posteriormente divulgou, não há dúvida que ela se suicidou no dia

26312. A questão do suicídio e a forma como foi tratado pela memória oficial cubana

será discutida no Capítulo 3 “A construção generificada em torno da imagem de

Haydée Santamaría e as versões sobre seu suicídio”, especificamente no subitem

“O suicídio de Haydée Santamaría”.

As omissões na trajetória de Haydée

No processo de mitificação de Haydée há a omissão de diversos eventos em

sua trajetória. Como vimos, sua atuação como articuladora política para o M-26 nos

anos finais da luta insurrecional foi silenciado quase por completo. Mas estas

omissões ocorreram, principalmente, no período pós-Revolução. Muitos dos

acontecimentos posteriores a 1959 foram totalmente suprimidos. Os textos não

mencionam sobre sua atuação em diversos momentos e, acima de tudo, não

relatam como Haydée se posicionava contrariamente às diferentes ações de Castro.

Nenhum texto que constitui nossa documentação mencionou nenhum evento

da conflituosa relação do governo cubano de Castro com os EUA, como os ataques

de exilados cubanos contra Cuba, as diversas operações do governo estadunidense

310 ANÔNIMO. Biografia de Haydée Santamaría Cuadrado.
Disponível em: www.encaribe.org/es/article/haydee-santamariacuadrado/210
311 RANDALL, M. Op. Cit..
312 CABRERA INFANTE, G. Op. Cit., p. 180.

http://www.encaribe.org/es/article/haydee-santamariacuadrado/210
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e nem a crise de mísseis e m 1962 (este último aspecto foi mencionado apenas por

um único texto, o de Hart Santamaría313, como dito). Nem a aproximação da Ilha

com a URSS. Desta maneira, não relatam como Haydée teria encarado tais

acontecimentos.

De certo modo, seria como que se ela tivesse se recolhido totalmente aos

serviços da Casa durante os eventos em questão. Ainda, os textos também não

mencionam como ela visualizou as políticas culturais de Castro, realçando sua

profunda lealdade ao mesmo e às suas práticas. Apenas os textos que não integram

a memória oficial cubana e Cabrera Infante e Franqui comentam sobre desavenças

de opiniões de Haydée (que serão discutidas no próximo capítulo).

Tal lacuna nos parece muito significativa. Posto que, ao omitirem o

posicionamento de Haydée frente aos diversos eventos conflituosos que ocorreram

durante quase duas décadas. Isto implica na clara posição da memória oficial

cubana de demonstrar Haydée como totalmente leal à Revolução, ao Castro e que

ela aprovou todas suas ações ao longo dos anos.

Logo, compreendemos a construção da trajetória de vida de Haydée a partir

da noção de “ilusão biográfica” defendida por Pierre Bourdieu. Pois, retomando o

que já foi dito na Apresentação, segundo o sociólogo, as biografias construídas que

estabelecem o começo, meio e fim da história de vida do indivíduo, em que se

apagam as incoerências e buscam um “significado” à vida do mesmo. Isto seria uma

“ilusão biográfica” pois instituem um sentido artificial à trajetória do ser biografado314.

Em relação à construção da trajetória da vida de Haydée pela memória oficial

cubana, a mesma é retratada com uma vida exemplar, predestinada a se tornar

heroína com seus passos definidos desde sua infância, com nenhuma incoerência

em sua trajetória (pela defesa de que ela não questionou nenhuma atitude de Castro,

em outras questões), que acabam por significa-la como uma heroína da Revolução

de 1959. Este sentido se torna artificial posto que sua trajetória é construída

corretamente e de maneira exemplar, silenciando quaisquer atos em sua vida que

seriam questionáveis, como seu suicídio.

No próximo capítulo problematizaremos acerca da atuação da Haydée na

Casa de las Américas, sua inserção no meio cultural cubano e como a memória

oficial cubana retratou seu papel como dirigente.

313 HART SANTAMARÍA, C. M. Op. Cit., 2010.
314 BOURDIEU, P. Op. Cit..
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Capítulo 2 - A atuação de Haydée Santamaría na Casa de las Américas
Este capítulo irá delimitar o período em que a Casa de las Américas foi

construída, num período de transformações culturais e políticas em Cuba e também

demonstrar os embates que ocorreram dentro desse campo. Indagamos se

ocorreram ocasiões em que Haydée teria chegado a questionar e posicionar-se

contra as decisões de Fidel, algo que não é comentado nos textos selecionados

para a documentação desta pesquisa. Também será comentado como tais textos

construíram as razões para uma supervalorização do seu papel institucional em

contraste com seu papel de guerrilheira. Por fim, iremos analisar as funções de

Haydée na Casa e se ela realmente possuía algum poder político em Cuba pós-

Revolução.

Haydée, sendo presidente de uma importante instituição cultural cubana, a

Casa de las Américas, acabou por ter grande visibilidade nacional e internacional. Já

conhecida em Cuba como uma das integrantes do M-26 será possível que Fidel

designou Haydée para tal cargo para “distancia-la da política”? Possivelmente por

ser uma das fundadoras do M-26 e por seu importante trabalho durante a luta

insurrecional (1952-8), Castro, como fez com a grande maioria dos integrantes do M-

26, direcionou-na à uma função “importante”, com grande visibilidade, mas sem

grande valor político.

A Casa de las Américas: a ação de Haydée e o contexto das políticas culturais

Após a Revolução em 1959 com o fim da censura de Batista, novas

possibilidades e espaços foram abertos no meio cultural cubano, entre o estímulo a

diversos campos culturais, como o cinema, novos periódicos e novas editoras,

acarretando num período de profunda efervescência cultural em Cuba ao longo da

década de 60315. A temática em defesa da Revolução era requisitada nas produções

culturais em geral. De acordo com Adriane Vidal Costa, ao “mesmo tempo em que

fomentava atividades culturais, o governo cubano passou a criar diretrizes para

organizar a produção cultural, exigindo um compromisso do artista e do escritor com

a nova sociedade316”.

Nesta conjuntura de novas produções culturais foi criada a Casa de las

Américas, sob a presidência de Haydée em 28 de abril de 1959 (inaugurada

315MISKULIN, S. C. Op. Cit., p. 12.
316 COSTA, A. V. Intelectuais, política e literatura na América Latina. São Paulo: Alameda, 2013, p. 57.
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oficialmente em 4 de julho de 1980 com o concerto barítono norte-americano William

Warfield)317. Previamente, Fidel Castro desejava designar Haydée como Ministra da

Educação, mas que ela não aceitou e indicou seu marido, Armando Hart para o

cargo e, passados alguns meses, Fidel avaliou a possibilidade de construir uma

nova instituição cultural318.

A Casa foi construída num lugar emblemático: no mesmo prédio em que havia

a Asociación de Escritores y Artistas Americanos (AEAA) em 1952 e foi apontado

como uma possível sede do Congreso por la Libertad de la Cultura (CLC). Antes

disso também abrigou o quartel general da esquerda intelectual, a Sociedad

Colombista Panamericana e a Universidad Popular Juan Clemente Zamora.

Instituições que se tornaram emblemas de centros culturais e organismos

latinoamericanos. Morejón afirma que partiu de Armando Hart, já Ministro da

Educação, a ordem de ocupar o antigo prédio do AEAA319. Com pouca alterações

estruturais no edifício, carregando marcas de tempos passados (apesar da memória

das organizações não terem permanecido), o que legitima em certa medida os

futuros projetos culturais, “así como el carácter autonómico que los mismos asumen,

rompiendo los lazos con (o desfigurando) una memoria con cuyos contenidos ya no

les dado operar320”. Como também salienta Morejón, isto já demonstraria o empenho

do governo cubano de transmitir uma mensagem dos novos tempos da Revolução,

dado que
la rápida disolución de los puentes institucionales con la esfera
prerrevolucionaria apunta a una necesidad de incorporar al campo de
la cultura los rasgos "modernos" implícitos en el proprio hecho
revolucionário321.

A Casa foi criada como um organismo não governamental e autônomo, o que

a leva a acomodar uma biblioteca, um prêmio literário anual, a Revista Casa de las

Américas, departamentos para a pesquisa literária, uma editora, além de ter

promovido musicais, artes plásticas e teatro ao longo dos anos322. Após dois anos de

sua fundação a Casa já demonstrou seu grande prestígio com a realização de

317 MOREJÓN, I. Op. Cit., p. 66.
318 FRANQUI, C. Op. Cit., p. 363.
319 MOREJÓN, I. Op. Cit., p. 66
320 Idem, p. 65.
321 Idem, pp. 61-5.
322 Idem, p. 67; COSTA, A. V. Op. Cit., pp. 50-1.
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diversas exposições de pintura cubana, da criação do Museo de Arte Popular e

visão positiva que a Revista Casa de las Américas recebia no exterior323.

No pátio interior da Casa há um mapa da América que simboliza a ênfase no

âmbito americano. “A pesar de los cambios en los proyectos que sustentaron estas

organizaciones, desde el hombre, en todas prevaleció la idea de hacer de aquel

lugar un “polo de religación” cultural del ámbito americano, llegando a existir

inclusive un proyecto de fundación de una Casa Continetal de la Cultura324”.

Desde o início a Casa defendia a necessidade de publicar as transformações

revolucionárias no exterior (a Revista Casa de las Américas rapidamente recebeu

retornos positivos no exterior), atividade que será designada aos escritores –

entusiasmados com a Revolução Cubana – convidados à participar do prêmio

literário. “Así, de manera paralela a los modos en que la prensa oficial de los

diferentes países controlaba la información sobre Cuba, los escritores devienen

testigos de “la verdad” oculta, tergiversada, ignorada, de una isla en movimiento325”.

Especificamente a partir de 1961, iniciou-se o fechamento e endurecimento

político e cultural cubano, realizado pelo governo, buscando demarcar o espaço

cultural, estimulando produções que prestigiassem a Revolução. Em junho do

mesmo ano, Castro proferiu o discurso Palabras a los Intelectuales, que definia aos

artistas e intelectuais que deveriam retratar positivamente a Revolução e a nação

cubana em suas produções artísticas326. A partir de então, o governo cubano

buscaram, a partir do modelo de realismo socialista soviético para a cultura e

desenvolver uma “via cubana”, definindo que a arte revolucionária deveria ser

didática, de fácil assimilação e compreensão, e conscientizadora327.

Isto, segundo Sílvia Miskulin, estaria também relacionado com a fundação do

Partido Comunista Cubano (PCC) – Haydée também foi uma das fundadoras do

PCC, como dito –, com o estabelecimento de um regime de partido único em Cuba,

em que determinados guerrilheiros ocuparam os cargos mais importantes nas

administrações da política, economia e cultura.
O cerceamento da liberdade de expressão e criação em Cuba
tornou-se cada vez mais evidente. O controle dos órgãos de poder
por uma pequena parcela de dirigentes políticos, membros do PCC,

323 MOREJÓN, I. Op. Cit...
324 Idem, pp. 63-4.
325 Idem, p. 69.
326 MISKULIN, S. Op. Cit..
327 VILLAÇA, M. M. Op. Cit.,, 2010, p. 58.



65

ao centralizar e ditar as políticas culturais, burocratizou-se e limitou o
espaço de participação dos espaços culturais328.

Este cenário de imposição dos temas da Revolução para as produções

artísticas em geral na Ilha, acabou por dividir artistas e/ou intelectuais adeptos e

contrários. Em relação à produção cinematográfica, por opção ou não dos

realizadores, foi necessário defender a Revolução, criando um “cinema da

Revolução”, o que acarretou em diversos confrontos em função da intensificação do

controle do governo sobre as produções culturais, “configurando um cenário de

tutela oficial329”. O Icaic foi a primeira instituição cultural a ser fundada pelo governo

cubano após a Revolução, em março de 1959, e o presidente indicado foi Alfredo

Guevara, um antigo comunista que apoiou o M-26 durante a luta insurrecional. Este

órgão foi fundado para a produção de filmes e documentários que transmitissem

mensagens ideológicas do governo de Fidel Castro e divulgassem a Revolução.

Apesar de estar ligada ao governo e subordinado às políticas culturais do mesmo, o

Icaic foi uma instituição cultural privilegiada, pois foi articuladora durante o processo

de acirramento das políticas culturais do governo, mantendo certa autonomia. Entre

adesões e resistências com o governo o Icaic “exerceu papel de mediador e de

agente fomentador da produção artística. (...) [E] também se orientou por uma

política cultural própria, na qual se destacam concepções ideológicas distintas em

torno da função da arte e do grau de engajamento político330”.

Os periódicos (alguns antigos e outros recém-criados) também foram

instituídas para demonstrar os prestígios e alcance social da Revolução. No entanto,

alguns desses periódicos foram fechados por entrarem em choque com os desejos

do governo cubano331. Um destes exemplos de periódico que defendeu ferozmente a

Revolução foi a Revista Casa de las Américas, inaugurada em 1960 e que

inicialmente a presidência ficou a encargo de Antón Arrufat.

Segundo Morejón a Revista Casa de las Américas pode ser considerada uma

revista institucional em função do financiamento e difusão das políticas culturais da

instituição em que está subordinada, a Casa. Contudo, também expressou discursos

heterogêneos “donde el enfoque oficial convive en determinadas épocas con las

328 MISKULIN, S. Op. Cit., p. 12.
329 VILLAÇA, M. M. Op. Cit., 2010, p. 21.
330 Idem, p. 29.
331 MISKULIN, S. C. Op. Cit., 2009.
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práticas personales de sus diretores332”. De acordo com a própria Haydée, eles (sem

especificar quem, mas deduzimos que se trata do Consejo de Dirección da Casa)

desejavam uma revista que fosse política sem perder seu caráter cultural, e que o

debate entre essas áreas era é de suma importância333. A revista estruturou uma

hierarquia que não separava as funções gerenciais dado que, inicialmente, Haydée

assinava algumas das publicações da Revista Casa de las Américas, apesar de ficar

claro “que se trata de la directora de la institución y no de la revista334”.

Primeiramente dirigida por Antón Arrufat, desde 1965 a revista é dirigida por Roberto

Fernández Retamar335, também atual presidente da Casa.

Os escritores, vinculados a diferentes periódicos cubanos, tinham

conhecimento do debate internacional acerca da política cultural sob o estalianismo.

Após 1959 os velhos comunistas em Cuba entraram em conflito com os jovens

escritores cubanos – como os envolvidos no Lunes de Revolución –, acarretando na

constituição de um debate que “envuelve el funcionamiento ambiguo de la palabra

como expresión de cierto tipo de poder; se trata de una lucha que se traba en

espacios sociales donde la circulación de ideas se ve condiciona a sufrir

modificaciones en función de las contigencias336”. Este mesmo debate entre os

velhos comunistas e os ex-guerrilheiros do M-26 também ocorreu no cinema

cubano337.

No exterior, influenciados pela Revolução Cubana, diversos intelectuais ao

redor do mundo também se propuseram a escrever sobre a Revolução, o socialismo,

a função político-social da literatura e acerca do papel do intelectual338. Entretanto,

no contexto nacional cubano, conforme Costa realça,
por mais que o governo revolucionário cubano tentasse moldar a
capacidade de ação e decisão dos intelectuais de esquerda latino-
americanos, por vários meios, isso foi impossível, dado o espaço das
contingências, do fortuito e da posição crítica de alguns intelectuais a
respeito dos rumos da Revolução339.

332 Idem, p. 14.
333 SANTAMARÍA, H. Casa es Nuestra América, nuestra cultura, nuestra Revolución. Cuba: Revista
Casa de las Américas, n. 171, 1988, p. 5.
334 Idem, p. 76.
335 Roberto Fernández Retamar (9 de junho de1930) é um poeta e ensaísta cubano premiado. Possui
grande influência no cenário cultural principalmente o cubano e também no latino-americano.
Atualmente é o presidente da Casa e da Revista Casa.
336 MOREJÓN, I. Op. Cit., pp. 69-70.
337 VILLAÇA, M. M. Op. Cit., 2010.
338 COSTA, A. V. Op. Cit., p. 12.
339 Idem, p. 18.
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Isso introduziu um debate que por muitas décadas esteve presente no cenário

cultural cubano acerca do grau de engajamento do artista. Esse aspecto é

manifestado nos textos de nossa documentação, entretanto, o tipo de engajamento

que Haydée teria tido em vida é apresentado a partir de sua grande fidelidade à

Revolução, não permitindo entrever os debates que perpassavam o ambiente da

Casa e de Cuba. Desta maneira, temos apenas algumas informações dispersas que

ainda serão discutidas.

Roberto Fernández Retamar, fiel aos preceitos do governo revolucionário,

defendia a profunda importância do teor político numa revista340. Escritor cubano

nascido em 1930, Fernández Retamar foi convidado por Haydée em 1965 a dirigir a

Revista Casa de las Américas, se tornando uma figura política de grande influência e

poder na Ilha até os dias atuais. Inserido neste contexto, a Revista Casa de las

Américas propõe a noção de “testimonio revolucionario”. Segundo Morejón,

compreender sobre isso se trata de uma
puerta de pasaje hacia el interior de “la casa” en construcción,
porque nos habla sobrecómo la Revolución ocupó una zona el
territorio letrado de la isla, pero además, porque introduce el tópico
que justifica la unión de entrevista y testimonio en este capítulo: el
empleo que hacen los escritores, y en consecuencia la literatura y la
poesía, de los géneros del periódico (crónica, entrevista, reseña), así
como de otras formas decumentales -- fotografías, cartas y diarios341.

Neste testemunho, a linguagem se torna narrativa e direta. “El escritor se

perfila, sin embargo, como un escriba que se esfuerza para substituir lo literario por

un lenguaje cuyo referente procede del ámbito histórico-político y que favorece el

uso de documentos342”. Esta forma de escrita atingiu vários espaços, como editoriais,

revistas, cinema, rádio, cartazes nas ruas, entre outros, e auxiliou na criação de uma

nova identidade, baseada em novos valores, mantendo do passado determinada

linhagem revolucionária. E “se inspiraba en un modelo de hombre políticamente

consciente343”. A despeito dessa pesquisadora focar essencialmente a Revista Casa,

acreditamos que tais concepções nos auxiliam a compreender um pouco sobre a

instituição Casa e sua relação com a mitificação de Haydée, posto que a

340 Este debate não será discutido profundamente devido se tratar de algo específico. Aqui trataremos
deste aspecto para compreender ao máximo das poucas informações sobre parte da Casa de las
Américas. Para compreender tal embate ver: MOREJÓN, I. Op. Cit..
341 Idem, pp. 229-30.
342 MOREJÓN, I. Op. Cit., p. 231.
343 Idem, p. 233.
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historiografia preocupou-se muito em analisar tal revista. De todo modo, o debate

sobre o engajamento, ora aparecendo de forma explícita na Revista Casa, ora não,

envolveu certamente a instituição Casa de las Américas e ajudou a traçar os novos

rumos da política cultural cubana.

A escolha de Haydée como presidente da Casa

Acerca do papel de Haydée na Casa, são poucas as informações sobre suas

ações efetivas. Na historiografia muito se comenta sobre Fernández Retamar e sua

ação na Revista Casa de las Américas. Em nossas fontes grande parte de suas

atuações são silenciadas por comentários sobre sua grande humanidade. Quando

escritos por indivíduos que conheceram Haydée em vida, estes supervalorizam seu

papel frente à Casa (apesar de não mencionarem todas suas atividades no órgão),

pois vários destes autores conheceram Haydée quando ela presidia essa instituição.

Acerca de seu papel de guerrilheira, noções generificadas também estão presentes

(como veremos no próximo capítulo), porém, suas ações durante o período são mais

detalhadas que quando trabalhou na Casa.

A Casa de las Américas, sob chefia da Haydée, se tornou uma das principais

instituições culturais cubanas. Apesar de ser um órgão cultural ligado ao governo, a

Casa (assim como o Icaic), possuía um grau de autonomia que lhe permitia agir a

favor e contra os preceitos oficiais, tornando-se uma instituição de suma importância

na Ilha e no cenário cultural não só cubano, mas também latino-americano344. A falta

de conhecimento sobre as atividades de Haydée na Casa e a profunda exaltação

dela como fiel ao Castro foram as formas escolhidas para não demonstrar que ela

dispunha de determinada autonomia sobre o governo e que inclusive chegou a

abrigar indivíduos que não eram bem vistos pelo mesmo.

Porém, se avaliarmos o percurso de Haydee, talvez ela não fosse a pessoa

mais adequada para o cargo: não era artista e nem havia atuado intelectualmente,

em nenhum momento de sua vida. Sua indicação para a presidência esteve

intimamente relacionada com o fato de integrar o círculo de confiança de Fidel

Castro, pois, como dito, os principais integrantes do M-26 ocuparam importantes

cargos nas instituições cubanas relativas à administração do Estado, acarretando,

344 VILLAÇA, M. M. Op. Cit., 2010.
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portanto, na centralização do poder na mão dos guerrilheiros e integrantes do

PCC345.

Guillermo Cabrera Infante (escritor cubano que trabalhou no Lunes até seu

fechamento em 1961 e exilou-se em 1965) questionou sobre a posição de Haydée

como chefe da Casa de las Américas ao longo de sua obra. Segundo ele, Haydée

admitia que era uma camponesa ignorante que sempre dizia que tinha “um fraco

pela cultura” (sendo apenas a primeira afirmativa, verdadeira)346. Além disso, ele

comenta que ela teria utilizado seus traumas sofridos em Moncada como uma de

suas razões para seu forte caráter revolucionário e resistência mental. Segundo

Cabrera Infante, Haydée “usava esta narração de grand guignol político para ganhar

argumentos ideológicos -- e mesmo culturais347”.

Esta suposta ignorância e falta de inteligência foi mencionada em diversos

momentos em sua obra. Cabrera Infante chega a afirmar que, apesar da falta de

capacidades para seu trabalho, Haydée conseguiu controlar uma instituição cultural

oficial. Para ele, a Casa, sob sua chefia, não foi como a instituição alemã Bauhaus,

mas também não estava longe das políticas de Yekaterina Furtseva348. Em sua visão

a Casa abrigou artistas fugitivos que apreciavam a Ilha, assim como, infiltrou

agentes em países americanos. Cabrera Infante também afirma que ela contava

com a confiança pessoal e política de Castro e seu (o autor mencionou “seu às

vezes marido”) marido e ministro da Educação, Hart, também ignorante. Segundo

Cabrera Infante --, “mesmo o notório oportunismo de Hart podia ser favorável à

escassa ductilidade de Yeyé”349.

Já Carlos Franqui (ex-guerrilheiro do M-26 e escritor, exilou-se em 1968)

defendeu o trabalho de Haydée na Casa e, com como sua presidente “la convertirá

en una instituición de la cultura latinoamericana y de penetración revolucionaria en

los países hermanos350”. Ela desejava um cargo que não estivesse muito acima e

nem muito abaixo na hierarquia governamental. De acordo com Franqui, com esta

função, Haydée estabeleceu laços com os artistas e intelectuais latino-americanos

dado que vinham a convite da própria para participar de eventos na Casa, como

345 MISKULIN, S. Op. Cit., p. 12.
346 CABRERA INFANTE, G. Op. Cit., pp. 92-3
347 Idem, p. 180.
348 Yaketrina Furtseva (1910-74) foi Secretária do Comitê Central do Partido Comunista da URSS
(1954-7). Teve grande influência política no governo soviético durante os 14 anos que atuou
politicamente no país. Também seu governo ficou marcado pela grande repressão cultural.
349 Idem, p. 180.
350 FRANQUI, C. Op. Cit., p. 363.
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constatamos nas cartas analisadas previamente. Franqui finaliza afirmando que “la

casa hizo cosas buenas y malas, defendió causas y personas, atacó y calumnió

otras, con vehemencia, siguiendo órdenes de Fidel y la revolución351”. Isto

demonstra que Haydée possuía muito influência no meio cultural e transformou a

Casa numa grande instituição, mas distanciada de políticas que fossem contra a

Revolução.

Segundo Franqui ela teria preferido a Casa de las Américas em vez de outras

possibilidades352. Haydée, numa entrevista cedida ao jornalista cubano Jaime

Sarusky, mencionou que escolheu alguns indivíduos para que “sugirieran lo que

podía hacerse353”: Marcia Leiseca (Secretaria), Katia Álvarez, Alberto Robayna

(Subdirector), Maria Rosa Almendras (Relaciones Públicas), Catalina Álvares e

Manuel Corrales (Asesor)354. Apesar de ser uma entrevista extensa e a única que

encontramos em que a mesma comentou sobre a Casa, nenhum outro texto

mencionou sobre essa sua escolha.

Como argumenta Morejón, a escolha da heroína do M-26 Haydée à

presidência confere grande destaque para a instituição: ela presidiu uma instituição

que era considerada “a Revolução”, logo, ela também se tornou “a Revolução”355.

Ambas, portanto, seriam a representação da Revolução, algo salientado por um de

nossos textos: “Nació de Haydée, que es igual a decir Revolución, que es igual a

decir pueblo que se yergue y multiplica sueños356”, assim como, pelo Fidel Castro:

"Esa institución dío a conocer también la obra de la Revolución: la obra general de la

Revolución y la obra literaria y cultural de la Revolución. Y a esa tarea consagró sus

esfuerzos, sus mayores esfuerzos lac compañera Haydée Santamaría357". Ademais,

para Carlos Franqui “Haydée es la heroína, el símbolo de la revolución fidelista358”.

Contudo, também para Franqui, ela foi indicada a um cargo sem

importância359 e, além disso, de acordo com Randall, Haydée não apreciava realizar

sua auto-glorificação360. Haydée, como dito, foi designada ao cargo pois Castro

351 Idem, p. 364.
352 FRANQUI, C. Op. Cit..
353 SANTAMARÍA, H. Op. Cit., 1988.
354 MOREJÓN, I. Op. Cit., p. 66. Ver nota de rodapé 27.
355 Idem.
356 ANÔNIMO. “Casa de las Américas, la casa de todos”. Cuba: Juventud Rebelde, 2009.
357 CASTRO, F. Acerca de Haydée Santamaría y la Casa de las Américas. Cuba: Revista Casa de las
Américas, n. 142, 1984, p. 3.
358 FRANQUI, C. Op. Cit., p. 363.
359 Idem, p. 158.
360 RANDALL, M. Op. Cit., p. 186.
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desejava manter os principais guerrilheiros do M-26 nos cargos de presidência ou

grande destaque das recém-criadas instituições cubanas. De todo modo, como

presidente, Haydée alcançou grande influência na América Latina, apesar de não ter

possuído poder de fato na Casa.

Acreditamos que a associação entre Haydée e Casa como ícones da

Revolução se tornou tão forte que obscureceu a discussão sobre sua capacidade

para presidir.

De acordo com Fernández Retamar a trajetória de Haydée como guerrilheira

é essencial, contudo, os estudos deveriam direcionar seu olhar para sua ação na

Casa de las Américas, local onde “seu espírito” se manifestou. “It can be said that

the relevance of Haydée’s work is revelead in her original creation that is the Casa

de las Américas, wich is growing and spreading within the dream with which she

created it; in that Casa where her rebellious, imaginative and ingenious spirit

survives361”. Isto deve-se em função da grande visibilidade de Haydée como

presidente da instituição, mas ao afirmarem ideias generificadas em seu trabalho na

Casa, os autores acabam por suscitar o questionamento de que ela não era quem

definia as principais questões da Casa.

Os textos de nossa documentação tratam Haydée como se fosse uma “mãe e

grande amiga” que trabalhava na Casa, sem mencionar as ações efetivas dela.

Apesar de alguns poucos comentarem uma ação ou outra, em geral, apenas

exaltam as principais características -- sempre positivas -- e como elas foram

essenciais para a Casa. Ainda, muitos textos, ao realçar como Haydée tratava todos

como uma “mãe”, também fizeram diversos comentários sobre como Haydée

cozinhava para os amigos e trabalhadores da Haydée na Casa362. Buscam enfatizar,

portanto, características que remontam a funções exercidas, tradicionalmente, por

mulheres, colocando em segundo plano as ações políticas dela. Sobre a construção

de sua imagem generificada pela memória oficial cubana trataremos posteriormente.

Desse modo, não temos muitos elementos para compreender de fato as

práticas de Haydée frente à Casa, pois nos faltam documentos oficiais da Casa e/ou

escritos pela Haydée para compreender as ações efetivas dela após a Revolução.

Não encontramos textos assinados pela mesma, apenas de três entrevistas cedidas

361 FERNÁNDEZ RETAMAR, R. The Permanence of Haydée. In: MACLEAN, B. Haydée Santamaría.
Austrália: Ocean Press/Cuba: Casa de las Américas, 2003, p. 85.
362 GIL, S. La Casa era una fiesta. Cuba: La Jiribilla, 2010. Disponível em:
http://www.lajiribilla.cu/2010/n482_07/482_11.html Acesso em 18/03/15.
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em sua vida: uma sobre Moncada e duas sobre a Casa de las Américas. Silvia Gil,

trabalhadora da Casa, comenta que Haydée proferiu um discurso numa reunião do

PCC, porém perdeu-se (misteriosamente) mesmo após ser gravado363. As duas

últimas entrevistas de Haydée serão analisadas posteriormente.

Além disso, podemos deduzir que Haydée não se sentia realizada devido a

ter limitado suas ações políticas e, portanto, sem grande impacto, levando-a ao

suicídio. Neste requisito é possível remontar ao relato da filha de Haydée, Celia

María Hart Santamaría, que sua mãe sempre dizia que todos deveriam ser úteis

durante toda nossa vida364. Algo que, contudo, entra em choque com o argumento

do ex-guerrilheiro Juan Almeida de que a mesma não estava sob controle no

momento do suicídio365.

A escassa documentação epistolar de Haydée

O que também poderia ter nos auxiliado a compreender as ações efetivas de

Haydée e sua atuação na Casa, ao longo de toda sua vida, seriam as inúmeras

cartas que ela teria redigido. Porém, peculiarmente, segundo Randall, quase todas

foram perdidas. A autora cita algumas em sua obra, contudo, com alguns trechos

cortados e sem referenciar onde elas estão localizadas366. No especial sobre

Haydée, organizado pelo La Jiribilla em 2010, publicaram apenas uma carta dela,

para seu já marido, Armando Hart, em 1958, de caráter fortemente sentimental, que

foi intitulada pelo periódico por “Me tendrás siempre”, referente à uma frase presente

na carta367. Se tornou corriqueiro, portanto, publicar cartas de respostas às cartas de

Haydée e não as escritas por ela. Isso não nos parece algo ordinário: a falta de

cartas escritas por Haydée nos demonstra a preocupação com o conteúdo das

mesmas e suscita o questionamento por nossa parte se não “desapareceram”

propositalmente pelo governo cubano. Franqui relatou que Fidel Castro já chegou a

questionar Haydée por se comunicar com indivíduos considerados

contrarevolucionários, após interceptar uma carta redigida por alguns intelectuais

que criticavam a situação em torno do “caso Padilla” em 1971 (que será melhor

363 RANDALL, M. Op. Cit., p. 151.
364 HART SANTAMARÍA, C. M. Las lecciones del girasol. Cuba: La Jiribilla, 2010.
365 ALMEIDA, J. Ante la muerte de la compañera Haydée Santamaría. Cuba: Revista Casa de las
Américas, n. 121, 1980.
366 Idem.
367 SANTAMARÍA, H. Me tendrás siempre. Cuba: La Jiribilla, 2010. Disponível em:
www.lajiribilla.cu/2010/n491_10/491_16.html

http://www.lajiribilla.cu/2010/n491_10/491_16.html
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discutida a seguir) à Haydée, isto sem ela sequer ter conhecimento da existência

dessa carta368.

Apesar de divulgar solenemente uma carta escrita por Haydée, redigida ainda

na luta insurrecional, no especial do La Jiribilla de 2010 foram publicadas oito cartas

remetidas à Haydée. Tais cartas demonstram uma seleção específica para a

publicação, pois todas são de artistas e/ou intelectuais vastamente conhecidos na

América Latina e no exterior (sendo alguns cubanos). Os selecionados foram:

Gabriel García Márquez369 (enviada de Barcelona em 20 de agosto de 1970370),

Mario Benedetti (Montevidéu, 1º de dezembro de 1965), Pablo Neruda371 (de

Santiago, Chile, 8 de janeiro de 1960), Alejo Carpentier (Paris, 15 de abril de

1975373), Nicolás Guillén (Havana, 24 de julho de 1966), Eduardo Galeano374

(direcionada à Haydée e Fernández Retamar, Buenos Aires, 1º de julho de 1976),

Roberto Matta375 (1980376) e Ernesto Cardenal377 (de Caracas, 1º de abril de 1977)378.

Todas as cartas acima citadas demonstram que Haydée já nutria grande

amizade com eles -- algo que também demonstra uma seleção pelos editores do La

Jiribilla. Estes artistas chamam Haydée de querida (ou estimada, distinguida) amiga

e nutrem profunda simpatia por ela, além de assinarem as cartas com um tom

carinhoso. Além disso, Benedetti também utiliza o termo “Vd.”, forma formal e

respeitosa de “usted”.

Também, García Márquez, Cardenal, Carpentier e Neruda, em alguns trechos

de suas cartas, demonstram interesse e grande apoio à Revolução. García Márquez

chega a afirmar que queria voltar a Cuba numa viagem anônima, “como un amigo de

verdad que quiere formarse una idea real, profunda y serena del proceso

368 FRANQUI, C. Op. Cit., p.366.
369 Gabriel García Márquez (1927-2014) foi um grande escritor e político colombiano, premiado e
muito reconhecido internacionalmente.
370 Segundo o editor da carta para publicar no La Jiribilla, eles não possuem o original no arquivo
deles.
371 Pablo Neruda (1904-1973) foi um poeta chileno ganhador do Nobel de Literatura em 1971.
373 O ano de envio da carta está em colchetes, o que pode ser uma suposição do editor.
374 Eduardo Galeano (1940-2015) foi um escritor e jornalista uruguaio.
375 Roberto Matta (1911-2002) foi um pintor chileno.
376 Única informação indicada sobre o proveniência da carta é que ela foi enviada em 1980, data
também em colchetes.
377 Ernesto Cardenal Martínez (1925-) é um poeta, escritor e teólogo nicaraguense, também premiado
e reconhecido internacionalmente.
378 Estas cartas não integram parte da nossa documentação devido a especificidade das nossas
fontes e a temporalidade das mesmas, entretanto serão analisadas para fins de complementação da
argumentação, contudo, foram anexadas no final do relatório.
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revolucionario379 (este tom permeia toda a carta, após o escritor ter mencionado que

nunca recebeu a carta de Haydée que ela teria convidado-o para Cuba no

mesmo,1970) e também pede por mais publicações cubanas.

As cartas de Guillén, Matta e Carpentier possuem conteúdo corriqueiro,

reforçando a ideia de terem sido escolhidas para demonstrar que Haydée mantinha

contato com esses artistas. Guillén se desculpa por ter se esquecido de comparecer

a um evento na Casa “ideado por usted y que de manera tan simpática se

desenvolvió durante varios días380” (e comenta que também enviou cartas se

desculpando para Mariano Rodríguez, Pablo Armando e Ada Santamaría, irmã de

Haydée). Matta se desculpa pelo silêncio durante um período, posto que a carta de

Haydée teria chegado recentemente e se declara agradecido à Haydée. E também

enviou para Haydée um desenho de um autoretrato dele -- muito provavelmente

como um presente para ela -- em que “me reconocerás como Ángel como dragón

como Don Matta de la Mancha el de la triste figurate381”. A de Carpentier é a mais

curta de todas, em que o mesmo indica com grande apreço para Haydée a ópera do

compositor italiano Luigi Nono.

Já as cartas de Benedetti (em que o La Jiribilla publicou uma imagem da carta

datilografada e a transcreveu abaixo), Neruda e Galeano são extensas e

apresentam diferentes preocupações dos intelectuais. Semelhante a García

Márquez e Matta, a carta de Haydée para Benedetti não chegou a seu destino, mas

para Benedetti foi enviada uma cópia da mesma. O poeta uruguaio comenta que

aceita com muito prazer prolongar sua visita a Cuba, como solicitado por Haydée, e

de participar de palestras sobre escritores latinoamericanos, caso não interfiram em

suas atividades na Casa e em outras instituições culturais cubanas. Ademais,

Benedetti afirma que o Concurso (o Premio Literario da Casa) está ainda mais

difundido após ele divulga-lo em alguns periódicos uruguaios, algo que atraiu a

atenção e interesse de escritores no Uruguai em participarem382.

379 GARCÍA MÁRQUEZ, G. Carta. Cuba: La Jiribilla, 2010. Disponível em:
www.lajiribilla.cu/2010/n482_07/482_27.html
380 GUILLÉN, N. Carta. Cuba: La Jiribilla, 2010. Disponível em:
www.lajiribilla.cu/2010/n482_07/482_29.html
381 MATTA, R. Carta. Cuba: La Jiribilla, 2010. Disponível em:
www.lajiribilla.cu/2010/n482_07/482_30.html
382 BENEDETTI, M. Carta. Cuba: La Jiribilla, 2010. Disponível em:
www.lajiribilla.cu/2010/n482_07/482_22.html

http://www.lajiribilla.cu/2010/n482_07/482_27.html
http://www.lajiribilla.cu/2010/n482_07/482_27.html
http://www.lajiribilla.cu/2010/n482_07/482_27.html
http://www.lajiribilla.cu/2010/n482_07/482_27.html
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Neruda também inicia sua carta se desculpando por não poder ir a Cuba “y

participar en tan interesante comisión de estímulo a la cultura continental383”, como

jurado do Premio Literario, mas pede que enviem os três livros por correio para

poder avaliar. O poeta chileno, ainda, sugere algumas novas atividades para a Casa,

como um Prêmio Nobel americano para literatura e ciência, devido os cientistas e

escritores latinoamericano estarem subordinados a prêmios na Europa, numa

Academia que não os conhece. “El monto de este Premio podría pagarse entre dos

o tres gobiernos americanistas, encabezados por Cuba, de donde partiría la

iniciativa y haciéndolo materia de ley para que no se alterara con los posibles

cambios de Gobierno”. Também indica que sejam instituídas editoras e livrarias

exclusivas para livros latinoamericanos. Pede à Haydée que já leve tais sugestões

para “las autoridades de su país” para começarem a organizar tais ideias, e finaliza

mostrando grande respeito à Revolução.

Por fim, Galeano em sua carta para Haydée (e Fernández Retamar) inicia-se

afirmando que é pessoal e não deseja que ela seja difundida (de acordo com La

Jiribilla, em 2008 Galeano permitiu que ela seja publicada, após 32 anos). Galeano

lamenta o fechamento do periódico Crisis, a situação na Argentina e como vai viajar

para a Europa e que não poderá mais voltar à Argentina. Ele menciona que está

cansado e teme pela recém-esposa, que já teria levado um tiro no rosto pela Triple A

(Alianza Anticomunista Argentina). Deste modo, Galeano pergunta a ambos se ele e

sua esposa (e mais um colega, Vicente Zito Lema, um advogado de presos políticos,

que a resposta deveria ser enviada para a embaixada no México) podem

permanecer em Cuba durante um período.

De toda forma, nestas cartas é possível verificar que Haydée era responsável

por convidar artistas e/ou intelectuais para participarem de diferentes atividades na

Casa, o que demonstra grande influência da mesma na chefia da instituição e no

meio cultural latinoamericano.

Apesar de serem importantes, são cartas com conteúdo um pouco banal e

acreditamos que Haydée teria escrito cartas com conteúdo muito importante. Em

especial a carta de Galeano indica que Haydée ainda teria influência no governo

para permitir a entrada de fugitivos políticos em Cuba (todavia, de acordo com

383 NERUDA, P. Carta. Cuba: La Jiribilla, 2010. Disponível em:
www.lajiribilla.cu/2010/n482_07/482_25.html

http://www.lajiribilla.cu/2010/n482_07/482_27.html
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Randall, a mesma nunca utilizou de seu poder como forma de se “esquivar” das leis

do governo revolucionário384).

Já a Revista Casa de las Américas publicou logo após a morte de Haydée

cartas posteriores a julho de 1980. Na edição n. 124 de janeiro-fevereiro de 1981 há

o especial “Con Haydée siempre” com a publicação de 27 artigos, dentre eles estão

cartas, poesias e textos de pessoas enviando suas condolências à morte de Haydée.

Numa declaração anônima que explica o especial, a revista relata que publicaram

apenas algumas das cartas e textos enviados, o que significa que houve uma

seleção do material para esta edição. Dado as cartas serem enviadas para a Casa

e/ou Fernández Retamar, podemos supor que as poesias e textos tenham sido da

mesma forma, fruto de uma seleção.

O fato das cartas terem sido direcionadas diretamente ao Fernández Retamar

(algumas vezes não há referência exata se o indivíduo está enviando a carta para a

Casa ou alguém específico) é algo curioso. Não ter nenhuma carta direcionada à

família é algo compreensível, devido a morte trágica de Haydée. Porém, existe

apenas uma carta publicada que é direcionada a Silvio Rodríguez, integrante do

Consejo de Dirección da Casa e seu presidente logo após o suicídio de Haydée.

Essa carta foi enviada por Luigi Nono.

Podemos então deduzir que Fernández Retamar era um dos maiores

responsáveis pela Casa (o que suscita novamente o questionamento se Haydée

tinha poder de fato dentro da instituição ou era apenas uma “figura” emblemática). A

própria Haydée afirma que a maior obra de Fernández Retamar foi a Casa385. Ou,

podemos supor que Fernández Retamar, diretor da Revista Casa de las Américas,

simplesmente permitiu publicarem as cartas enviadas para ele.

Essas cartas foram assinadas por vários representantes de instituições

culturais latino-americanas e poucos de outras localidades. Algo que demonstra a

influência de Haydée no meio cultural, na América Latina.

Outrossim, os autores dos textos de nossa documentação (publicadas nos

demais periódicos, não só a Revista Casa) são, em sua grande maioria, da América

Latina, o que circunscreve a área de principal influência de Haydée. Poucos são

europeus, norte-americanos e não há nenhum asiático. Relacionado a isto, é

384 RANDALL, M. Op. Cit., p. 135.
385 SANTAMARÍA, H. Vamos caminar por Casa. Cuba: Revista Casa de las Américas, n. 124, 1981, p.
7.
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possível ressaltar um aspecto descrito por Benedetti, uma das figuras importantes

na Casa e amigo de Haydée. O texto de Benedetti “Ausencia y presencia de Haydée

Santamaría” (1981)386 em que ele defende que a morte de Haydée não seria algo

profundamente comentado pelos jornais de outros continentes, mas apenas na

América Latina. O ex-guerrilheiro Juan Almeida também realça o importante papel

de Haydée na Casa de las Américas para Cuba, estabelecendo laços na América

Latina: Haydée
constituye un excepcional aporte a la amistad, a la solidaridad, a la
cultura y al desarrollo de inquebrantables lazos entre Cuba y sus
hermanos de América Latina, el Caribe y otras partes del mundo, con
lo cual contribuyó de manera notable a elevar el prestigio de nuestro
país, y a lograr que el ejemplo y la verdad de Cuba se hayan abierto
paso victoriosamente a través del bloqueo y las calumnias del
imperialismo yanki, los fascistas y los reaccionarios del continente387.

Dessa maneira, a Casa de las Américas, já bastante conhecida no exterior,

convidava muitos artistas e intelectuais à Ilha para participarem de seus concursos,

condicionando grande intercâmbio de conhecimentos e relações sociais com estes

indivíduos388, como também visualizamos nas cartas em resposta à Haydée. Estes

eventos se tornaram de suma importância e foram um dos principais responsáveis

por colocar a Casa num papel de destaque no cenário cultural. A Revista Casa,

justamente, é o periódico que mais publicou textos que envolvem a ação institucional

de Haydée. A edição n. 124 (1981) apresenta que este intercâmbio de indivíduos

incentivou a consolidação da influência de Haydée no meio cultural latinoamericano.

Os textos publicados nesta edição são em geral curtos e há prevalência de autores

cubanos. Já na edição n. 124 (1985) foram publicados diversos textos, redigidos

desde a morte de Haydée até 1985. Ao contrário da edição de 1981, nesta em

questão, os textos são mais bem elaborados e apresentam a exaltação da imagem

heróica de Haydée.

A respeito desses especiais, em homenagem à morte de Haydée na Revista

Casa, podemos constatar que o to destes relaciona-se com o “testemunho

revolucionário” destacado por Morejón389”. Deste modo, a Revista Casa organizou

386 BENEDETTI, M. Ausencia y presencia de Haydée Santamaría. Cuba: Revista Casa de las
Américas, 1981.
387 ALMEIDA, J. Op. Cit., 1980, p. 4.
388 COSTA, A. V. Intelectuais, política e literatura na América Latina: o debate sobre revolução e
socialismo em Cortázar, García Márquez e Vargas Llosa (1958-2005). Tese (Doutorado em
História) – Universidade Federal de Minas Gerais, 2009, p. 50-2.
389 MOREJÓN. I. Op. Cit., p. 230.
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várias edições celebrativas para demonstrar o épico revolucionário no cotidiano,

apresentando os eventos recentes na história cubana, como a invasão à Baía de

Cochinos, a morte de Guevara, etc, incluindo a celebração de Haydée, após sua

morte.

Ainda, relacionado a este intercâmbio com artistas e/ou intelectuais de outros

países, principalmente latino-americanos, alguns textos da memória oficial cubana

também ressalvam o importante papel de Haydée na Casa de las Américas para

uma conexão cultural e, também, combater o considerado “mau” da cultura norte-

americana. Hildebrando Pérez comenta que:
por haber impulsionado a través de la Casa de las Américas una
política de integración cultural en defensa de las excelenciais de
nuestros proprios valores culturales, y el estímulo infatígable a la
creación y difusión del arte y la literatura revolucionarios en todo
nuestro continente390.

Assim como, Edelberto Torres Espinosa
Ella misma se edificó el monumento que hace perdurable su
memoria; es esa Casa de las Américas, faro que ilumina la
conciencia revolucionaria latinoamericana, y espejo ustorio de las
inquietudes, iras antimperialistas y números poéticos de nuestras
juventudes391.

A suposta sensibilidade de Haydée e seus outros atributos “femininos”

A análise da memória oficial cubana demonstra que há um “buraco” na

trajetória de Haydée (mesmo consultando a bibliografia, não sabemos muito sobre

as atividades de Haydée pós-Revolução) que foi preenchido com a ressalva de suas

características, quase todas a partir de ideias generificadas. Tais ideias são, em

geral, congêneres: praticamente todos os textos (com exceção dos que tratam sobre

seu papel de guerrilheira) ressaltam que ela era como uma “mãe” na Casa, se

preocupava com todos, tinha uma sensibilidade à arte, era justiceira e fiel ao Castro.

Os autores enfatizam que ela apreciava demasiadamente ler obras de

intelectuais, seja sobre cultura ou política, ao longo de sua vida. Desse modo,

Haydée, apesar de não ter concluído a escola, nunca teria deixado de estudar. Os

textos que enfatizam esta característica de Haydée, frequentemente, estão se

referindo à sua atuação na Casa. A questão da “sensibilidade” à arte de Haydée e

apreço à leitura são umas das formas como os textos buscaram transforma-la, de

390 PÉREZ, H. Haydée, la martiana de siempre. Cuba: Revista Casa de las Américas, n. 124, 1981.
391 TORRES ESPINOSA, E. Carta. Cuba: Revista Casa de las Américas, n. 124, 1981.
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certo modo, na figura de uma erudita, capaz de compreender a arte, história e as

sociedades.

Sendo Haydée capaz ou não para o trabalho na Casa, os autores pintam

Haydée, de certo modo, como uma verdadeira intelectual e, desta forma, “justificam”

seu papel institucional frente a Casa de las Américas.

Segundo Margaret Randall – escritora estadunidense que residiu alguns anos

na Ilha e atuou na Casa, se tornando amiga de Haydée –, Castro teria designado

Haydée para a presidência de uma nova instituição cultural cubana pois “acreditou”

na mesma. “A woman born and raised on a sugar plantation in Central Cuba, whose

formal education went only as far as sixth grade but whose life experience had given

her an insatiable curiosity and special sensibility, was the ideal person to head the

effort392”. Randall, ao tentar exaltar a importância de Haydée, acaba por afirmar que

a mesma foi designada para presidente dessa instituição por razões que não

estariam ligadas à sua capacidade intelectual.

Muitos textos enfatizam que Haydée sempre demonstrou ter uma

“sensibilidade” para arte e compreender as sociedades socialmente e artisticamente.

Em função disso Haydée teria sido a mais apta para presidir uma instituição cultural

como a Casa de las Américas. Esta concepção também está relacionada à

construção da ideia de predestinação de Haydée a se tornar heroína393, posto que a

mesma teria demonstrado aptidão para compreender a arte desde jovem. O poeta

uruguaio Mario Benedetti demonstra esse aspecto ao argumentar que Haydée não

era uma artista “pero tenía una extraña sensibilidad para captar el arte y disfrutarlo

(...). La amplitud y la comprensión con que esta mujer, que no era artista ni intentaba

serlo, encaraba el quehacer artístico, eran sencillamente ejemplares”. Para

Benedetti, com essa atitude ela foi capaz de cumprir “una innegable función

política394”.

A sensibilidade à arte também foi enfatizada por Franqui: “Haydée no tenía

una cultura literaria, política, artística: sí una sensibilidad: amaba el arte, gustaba de

la pintura, la poesía, la literatura”. Se tornando presidente da Casa de las Américas

392 Idem, p. 129.
393 Como dito, este é um discurso tradicional na mitificação dos heróis e heroínas cubanos desde o
século XIX. Ver: SCHACTAE, A. M. Op. Cit..
394 BENEDETTI, M. Ausencia y presencia de Haydée Santamaría. Cuba: Revista Casa de las
Américas, n. 124, 1981, p. 15.
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ela entrou em contato com diversos artistas e intelectuais latinoamericanos395. A

partir dessa declaração de Franqui, exilado cubano, podemos atentar que isto já era

defendido antes de sua morte e visto como uma justificativa para sua função.

Sua sensibilidade à arte também relaciona-se com sua habilidade de se

comunicar com os artistas que vinham à Casa sobre os mais variados assuntos.

Carlos Rafael Rodríguez demonstra isto, segundo ele, Haydée
se lanzaba a hablar como quien desata un torbellino, como si la
palabra no le surtiera de la mente - que tan bien sabía usar - sino le
brotara de los "redaños del alma" unamunescos. Lo suyo no fue
nunca argumento - aunque sí razonaba con lucidez - sino pelea. Al
oírla hablar de Literatura, de Arte, disíntiendo más de una vez de sus
juicios, se recordaba aquella designación tan acertada de la Cultura
no como un cúmulo de datos sino como expresión interna de un
modo de ver las cosas. No requirió ni de la Universidad ni de la
Academia - de las que no renegamos nunca, pese a sus frutos con
frecuencia infértiles - para hablar de los grigos, de Miguel Angel o de
Picasso. Los manejaba con sabia, intuitiva comprensión, la misma
que generó muchos de sus vivaces criterios políticos sobre los
complejos problemas de la creación revolucionaria que la tuvo como
protagonista excepcional396.

Marcia Leiseca, trabalhadora na Casa, atribuiu essa mesma sensibilidade de

Haydée para a arte, assim como, sua habilidade de compreender o melhor que há

nas pessoas, como as razões pelas quais ela se tornou uma grande dirigente na

Casa. Deste modo, sua capacidade intelectual ou conhecimentos políticos não foram

defendidos. Para Leiseca:
de su extraordinaria sensibilidad surgio espontáneamente su pasión
por el arte, y desu formación y fervor martianos su amor pela nuestra
América. Tuvo el don del verdadera derígente: ser capaz de sacar de
cada cual sus mejores cualidades. Eso les permitió integrar un
equipo de trabajo donde nunca afloró la mediocridad y sí, por el
contrario, lo mejor de la condición humana. Unió esa fuerza y con ella
se hizo día a día esta Casa, lentamente, sedimentando logros y
rectificando errores397.

Um aspecto relacionado ainda a defesa de Haydée como uma presidente

adequada para uma instituição cultural, engloba retrata-la como uma grande

estudiosa. Pérez defende que Haydée lia muito e “leía los artículos, la crítica

especializada y polemizaba con ellos como una experta en la materia398”. Tal

395 FRANQUI, C. Op. Cit., p. 364.
396 RODRÍGUEZ, C. R. Haydée, fuego y luz. Cuba: Revista Casa de las Américas, n. 124, 1981, p. 5.
397 LEISECA, M. Palabras en la conmeración del XX aniversario de la Revista Casa de las Américas.
Cuba: Revista Casa de las Américas, n. 124, 1981, p. 46.
398 PÉREZ, L. “Haydée era traviesa, divertida, bailadora y muy decidida”. Cuba: La Jiribilla, 2010.
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situação também remonta à profunda exaltação da imagem dela como uma

defensora da América Latina. A mesma teria lido diversas obras de intelectuais e

artistas latinoamericanos ao longo de sua vida, com ênfase nas obras de José Martí,

como ressalva Graziela Pologotti:
lectora voraz, fue siempre martiana. Con la inteligencia del corazón y
su franco mirar directo a los ojos, llegó al fondo de las cosas y de los
seres humanos. Por eso, despojada de prejuicios, supo dialogar y
entender399.

A Casa de las Américas necessitava ter na sua presidência alguém que

sempre defendia esse ideal latinoamericanista. Deste modo, os autores empenham-

se constantemente em enfatizar que a mesma defendia a noção de união

latinoamericana, como Hildebrando Pérez, que a elogia
por haber impulsionado a través de la Casa de las Américas una
política de integración cultural en defensa de las excelenciais de
nuestros proprios valores culturales, y el estímulo infatígable a la
creación y difusión del arte y la literatura revolucionarios en todo
nuestro continente400.

Além disso, a Revista Casa buscou defender a Revolução e “sus

producciones contribuyeron a crear una imagen de la nacionalidad que reforzaba su

carácter martiano, epifánico y antiimperialista, a través del tributo discursivo a los

héroes y a la integración social401”. Portanto, a construção da imagem da presidente

da instituição deveria enfatizar os mesmos aspectos: uma heroína, quase uma

divindade, e martiana. Marta Rojas chega a definir quais foram as principais

características de Haydée para presidir uma instituição cultural:
voluntad, destreza, sabiduría y profunda convicción
latinoamericanista y universal que desplegó en la Casa de las
Américas, un centro que acogería y atraería a los intelectuales y
artistas más importantes del continente y a los que surgían “de la
nada”, decía ella, y a cubanos del más alto nivel intelectual, como
Alejo Carpentier, quien le dijo a Lilia Esteban que Haydée no solo lo
había conmovido con la palabra, sino que su inteligencia e ideas eran
prodigiosas. Y fue ese, otro don importante de Haydée, pues no
alcanzó la enseñanza media cuando asumió esa tarea de gigante y
se proyectaba de igual a igual en los más elevados círculos de la
literatura y apreciación de las artes402.

399 POLOGOTTI, G. Yeyé. Cuba: Juventud Rebelde, 2013.
400 PÉREZ, H. Haydée, la martiana de siempre. Cuba: Revista Casa de las Américas, n. 124, 1981.
401 MOREJÓN, I. Op. Cit., p. 79.
402 ROJAS, M. La Haydée que conecí. Cuba: La Jiribilla, 2010.
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Alguns chegam a mencionar também Simón Bolívar, contudo, em menor

medida comparado a Martí. Como já foi mencionado no primeiro capítulo, Villaça

exalta que Martí é dado como um herói em Cuba, visto como um símbolo da união e

liberdade latinoamericana403. O herói serviu de exemplo para a conduta

revolucionária dos guerrilheiros do M-26 e da construção subsequente do imaginário

que permeou o movimento rebelde404. Esta concepção foi afirmada pela própria

Haydée, que dizia que lia muito e, essencialmente, as obras de Martí405. De acordo

com Carmen Naranjo
Haydée, con su obra Casa de las Américas, cumplió en el campo del
arte y de la literatura las palabras de Simón Bolívar y de José Matí; la
unidad latinoamericana. Casa fue (es) el centro de escritores y
artistas, la vinculación entre fronteras cerradas y países
permanentemente aislados, la oportunidad de conocerse y de leerse,
el estímulo de crear y el encuentro con la amplia generosidad
cubana406.

Fernández Retamar posiciona-se igualmente, ainda enfatizando a presença

de Fidel e Che Guevara:
Cuando dije que los orígenes de Haydée remiten igualmente a los del
alma misma de la patria grande, “nuestra América”, pensaba, como
es de suponer, en el hecho de que a la seguidora sin vacilaciones de
José Martí, a la compañera fraternal de Fidel y el Che (todos,
ciudadanos raigales del Continente), la Revolución le encomendó
importantísimas responsabilidades latinoamericanas. Es harto sabido
que hizo la Casa de las Américas y trazó los que hasta hoy son sus
lineamientos básicos. Siguiendo sus apasionadas y lúcidas
orientaciones, la Casa ha cumplido una tarea esencial de afirmación,
defensa y difusión de los genuinos valores de nuestra América407.

Já Quiñones Haces, escrevendo num periódico com posições contrárias a

Revolução Cubana, menciona que Haydée não apreciava associar o pensamento de

José Martí com o marxismo-lenista. “Según rumores esto molestó sobremanera a

Haydée, al extremo de que llegó a afirmar que lo único que faltaba era que hicieran

militante al Apóstol408”. De acordo com a própria Haydée, os rebeldes, antes de

403 VILLAÇA, M. M. Op. Cit.,, 2008.
404 SADDI, R.Op. Cit..
405 SANTAMARÍA, H. Op. Cit., 1981.
406 NARANJO, C. La hermana mayor. Cuba: Revista Casa de las Américas, n. 124, 1981.
407 FERNÁNDEZ RETAMAR, R. Haydée entre el fuego y la luz. Cuba: La Jiribilla, 2010.
408 QUIÑONES HACES, R. J. El suicidio más famoso de la revolución cubana. Algunos suicidios
significativos fueron los del comandante Félix Pena y Osvaldo Dorticós. Aunque sin dudas, el más
famoso de todos fue el de Haydée Santamaría. EUA: CubaNet, 2015.
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serem marxista-lenistas, sempre foram martianos, sendo o segundo acima do

primeiro409.

A ideia de justiceira também é algo frequente quando exaltam a humanidade

de Haydée e como isto foi essencial para ela presidir a Casa. Para Silvia Gil: “entre

las virtudes de Haydée, recuerdo una especialmente: su sentido de la justicia. A la

hora de juzgar siempre se ponía en el lugar del otro410”. Como também, Chiki

Salsamendi, trabalhadora na Casa, ao enaltecer a importância de Haydée na Casa

relembra que ela cozinha para os trabalhadores, se preocupava com a saúde deles

e de seus filhos411.

As ações de Haydée na Casa

Como dito, apesar de não termos conseguido levantar as atividades de

Haydée na Casa. Algumas das ações de Haydée encontradas (seja pelos textos ou

pela historiografia) como presidente da Casa de las Américas englobam: a defesa da

liberdade de expressão em Cuba em alguns momentos; apadrinhamento de artistas

e/ou intelectuais na Casa que não eram bem-vistos na Casa; certa influência para

definir os rumos da Revista Casa de las Américas (pelo menos em seus anos

iniciais); auxiliou na sobrevivência do Grupo de Experimentación Sonoroa (ação em

geral descrita como ajuda na promoção do movimento musical Nueva Trova, do

qual o G.E.S foi o inicio); libertar artistas presos na Bolívia412; escolhas no Consejo

de Direccion da instituição, e, a realização de inúmeras viagens para o exterior,

muito provavelmente para reforçar laços com tais países. Apenas os quatro últimos

aspectos foram referenciados pela nossa documentação.

Já foi mencionado que Haydée, em conjunto com outros indivíduos,

manifestaram sua posição negativa frente a censura do documentário P.M. em 1961,

apesar de líderes do M-26 – como Fidel Castro – defenderam a censura. Haydée

também declarou ser contra qualquer tipo de censura413. Nenhum texto da nossa

documentação mencionou sobre isso, justamente por defenderem profundamente

que Haydée sempre foi fiel a Fidel, sem permitir possíveis dúvidas se ela já chegou

a questiona-lo. Todavia, Cabrera Infante também comenta que Haydée, como

409 SANTAMARÍA, H. Op. Cit., 1985.
410 GIL, S. La Casa era uma fiesta. Cuba: La Jiribilla, 2010.
411 SALSAMENDI, C. Haydée en mi memoria. Cuba: La Jiribilla, 2010.
412 Idem.
413 MISKULIN, S. Op. Cit..
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“agente provocador”, e Fernández Retamar juntos fulminaram Walterio Carbonell,

intelectual negro cubano, que teria dito a turistas franceses na Casa de las Américas,

do caso do P.M. e que não havia liberdade de expressão em Cuba414.

Cabrera Infante relata que, para Haydée, os indivíduos que trabalhavam no

Lunes eram valiosos individualmente, porém perigosos em grupo415. E, que Haydée

após o fechamento do Lunes em 1961 abrigou alguns homossexuais do suplemento,

como Antón Arrufat, Calvert Casey e Pablo Armando Fernández para trabalharem

na Casa, sob sua “direção rigorosa”416.

Franqui menciona que Haydée se opôs a perseguição aos artistas

homossexuais e as Unidad Militar de Ayuda a la Producción (UMAP). Segundo ele,

todos iam atrás de Haydée: “las madres de los que los que iban a ser fusilados,

condenados, de los presos, perseguidos, de los que querían salir del país y les

negaban el permiso, de los escritores en desgracia, por la publicación de libros, a

vecez premiados, por su Casa de las Américas417”.

Entretanto, Cabrera Infante também afirma que ela demitiu o homossexual

Arrufat da direção da Revista Casa após ele publicar um poema com temática

sodomita, em que Fernández Retamar teria enviado uma carta para o presidente

Dórticos informando que Arrufat seria contrarevolucionário ao divulgar o poema418.

Isto relaciona-se com a noção de herói revolucionário heterossexual (ou seja, que

não estava ligado ao universo feminino e privado) e à concepção do “homem novo”

em Cuba. Cabrera Infante também informa que Calvert Casey, escritor homossexual

que trabalhou no Lunes (que em 1969, já exilado na Itália, cometeu suicídio), foi

demitido de sua função na Casa de las Américas, confrontado por Haydée (“ela me

desnudou”, relatou Casey e também que, segundo Haydée, era perigoso ter “gente

assim” em postos de confiança) após o escritor mexicano Emanuel Carballo

(convidado à Ilha pela Casa) comunica-la que Casey teria confidenciado-o ser

homossexual e sobre os campos de concentração para homossexuais em Cuba

(UMAPs)419.

414 CABRERA INFANTE, G. Op. Cit., p. 57.
415 Idem, p. 92.
416 Idem, p. 145. Segundo o escritor, direcionando Arrufat como o diretor da Revista Casa, Haydée
teria permitido-o transformar a revista numa das de maior qualidade no idioma espanhol na América.
417 FRANQUI, C. Op. Cit., p. 364.
418 CABRERA INFANTE, G. Op. Cit., p. 93-4.
419 Idem, p. 149. Ainda dentro desse contexto sobre sexualidade, Cabrera Infante chega inclusive a
caçoar dos possíveis conhecimentos sexuais da Haydée quando a mesma demitiu Arrufat após o
poema de tom sodomita, posto que ela só conhecia a posição “papai e mamãe”.
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Haydée, no início dos anos pós-Revolução, teve o poder de decidir os rumos

da Revista Casa de las Américas e convidar quem ela desejasse para cargos

importantes dentro da Casa. O primeiro presidente da revista Antón Arrufat (que

dirigiu a revista entre 1960-5) justificou sua saída da revista após o pressionarem a

construir uma revista mais politizada e que defendesse a Revolução, situação

característica do período. Segundo Arrufat: “porque lo que Haydée Santamaría me

propone es que yo modifique la revista, que yo haga otra revista, una revista de

carácter más político, menos literario, y de carácter más latinoamericano. (…) Una

revista más institucional, que refleje también el trabajo de la Revolución en la

cultura420”. Entretanto, Arrufat foi esquecido por Haydée numa entrevista e ela

afirmou que logo de início Fernández Retamar foi indicado para o cargo421.

Como visto nas cartas direcionadas à Haydée previamente analisadas,

Haydée tinha o poder de convidar os artistas e/ou intelectuais que desejasse para

participar dos prêmios na Casa de las Américas, algo que demonstra sua grande

influência entre o meio cultural cubano e estrangeiro (essencialmente o latino-

americano).

Ainda, Silvia Gil comentou que ocorreu uma reunião, em torno da década de

1970, em que Silvio Rodríguez discutiu a substituição de diversos prêmios para

reuniões e tiveram que convencer Haydée. Apesar da insistência de Rodríguez,

Haydée não permitiu a dissolução do Premio Casa de las Américas, de caráter

literário. De acordo com Haydée, os escritores precisam ter suas obras publicadas e,

para isto, a Casa de las Américas se torna essencial422. Logo, atentamos que

Haydée também tinha a “voz final” em determinados assuntos na instituição.

Em 1967, quando ocorreu o Encontro da OLAS, Haydée foi nomeada como

uma das presidentes desse encontro, título que lhe confere um status no âmbito da

política latino-amercanista defendida naquele momento pelo governo cubano.

Fidel Castro proferiu um discurso na inauguração de uma editora que levou o

nome de “Haydée Santamaría” em 1984, em que realça a importância de sua

atuação na Casa (em que chega até a exaltar mais seu papel institucional que o de

guerrilheira) e o estabelecimento dessa ligação com os artistas:

420 MOREJÓN, I. Op. Cit., p. 81.
421 SANTAMARÍA, H. Casa es Nuestra América, nuestra cultura, nuestra Revolución. Cuba: Revista
Casa de las Américas, n. 171, 1988, p. 6.
422 GIL, S. La Casa era uma fiesta. Cuba: La Jiribilla, 2010.
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El nombre de Yeyé está indisoludlemente unido al prestigio de la
Revolución en Cuba y en la América Latina. Hay que decir que el
trabajo que ella realizó en muchos campos, pero sobre tudo en el
campo de la cultura, en la literatura de la América Latina. Hoy la
Casa de las Américas es la insitución de ese tipo más prestigiosa de
nuestro continente. Tiene además prestigio internancional, más allá
del Continente. Los más sólidos valores literarios de la América
Latina han participado, de una forma o de otra, en los eventos de a
Casa de las Américas. Muchos de ellos conocieron a Yeyé, y todos
los que la conocieron hablan de ella con gran reconocimiento y grán
respeto423.

Haydée também teve um importante papel auxiliando os músicos do Grupo

de Experimentación Sonora (G.E.S.), formado em 1969 pelo maestro cubano Leo

Brouwer e financiado pelo Icaic, a partir de uma ideia do seu presidente, Alfredo

Guevara. O G.E.S. se tornou um grupo grande em que os alguns integrantes se

tornaram destaques, caso de Silvio Rodríguez, Noel Nicola e Pablo Milanés. Fizeram

muitas trilhas sonoras e popularizaram-se em Cuba.

Houve descontentamento de Fidel Castro em relação ao G.E.S, por causa do

estilo musical empregado (com influência de musica eletrônica, Beatles, tropicalismo,

rock). Porém, após terem se popularizado entre a comunidade jovem cubana, o

governo acabou sendo levado à gravar LPs e a legitimá-los como um movimento

musical da Revolução, cobrando deles uma postura pública engajada e politizada.

Assim, em 1972, se transformaram no movimento da Nueva Trova Cubana, fusão da

musicalidade do G.E.S com elementos musicais tradicionais dos trovadores cubanos

e de novos elementos cubanos e estrangeiros.

As principais desconfianças iniciais do governo sobre o G.E.S., em 1969,

eram em relação à Pablo Milanés, que chegou a ser enviado a UMAP, e a Silvio

Rodríguez que já tinha entrado em polêmicas com o governo e apresentava letras

ambíguas em suas composições. Haydée auxiliou a divulgar o movimento e,

principalmente, abrigou na Casa, Rodríguez, além de ter permitido que os outros

músicos do G.E.S, que não podiam fazer apresentações públicas (por serem

suspeitos), tocassem na Casa 424. Isso se trata de um fator importante pois

demonstra que Haydée nem sempre apoiou todas as decisões governamentais.

Haydée realizou diversas viagens ao longo de sua vida para auxiliar tanto o

M-26 quanto para o governo cubano após 1959. Posteriormente a Revolução,

423 CASTRO, F. Op. Cit., p. 3.
424 VILLAÇA, M. M. Op. Cit., 2004.
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Haydée viajou para o Vietnã em 1967, URSS e Nicarágua no final de sua vida.

Poucos textos mencionam sobre isto e apenas Cabrera Infante comenta que Haydée

viajou para a URSS (situação em que o autor apoia-se para afirmar a ingenuidade e

ignorância dela)425. Cabrera Infante comenta um episódio entre ele, Haydée e Pablo

Armando Fernández (não menciona a data exata), em que ela relata sobre sua

viagem à URSS. Nela, Haydée teria entrado em contato com Yekaterina Furtseva,

figura importante da política cultural soviética, e que a mesma teria confirmado para

Haydée que “na URSS nunca houve um só artista na prisão. Nunca! Nenhum criado

jamais foi preso. Nem mesmo um! A camarada Furtseva me explicou que os artistas

abstratos e escritores decadentes burgueses que foram encarcerados, o foram por

serem agentes do nazismo”. Além disso, nesta mesma conversa, Haydée teria

assumido que pensava que Marx e Engels eram a mesma pessoa (“como Ortega y

Gasset” ela teria dito)426.

Cabrera Infante, ainda, ao expressar a falta de conhecimento de Haydée e

sua inocência ao tratar com Furtseva, menciona que ele e P. Fernández riram da

situação e que, para o escritor os leitores de sua obra em questão “terão vaga ideia

do desconforto que sentem dois pecadores ao se ver obrigados a rodear para

sempre uma santa com uma missão na terra”. A utilização do termo santa para

associar Haydée pode aludir a posição de Haydée em Cuba, dotada de grande

visibilidade e, de certo modo, proteção do governo cubano: intocável. Num momento

posterior, o autor chega a denomina-la de “papisa”, termo que designa a mulher que

ocuparia o maior cargo na hierarquia da Igreja Católica, o de papa, apenas

preenchido por homens427.

Nessas viagens à URSS realizadas pela Haydée, podemos deduzir que ela

tenha ido para estabelecer laços culturais ao se encontrar com uma representante

da política cultural soviética. Isto demonstra a importância que a mesma possuía no

cenário cultural, para o governo de Cuba.

Desta forma, constatamos que o período em que Haydée foi presidente da

Casa de las Américas não é bem detalhado pela nossa documentação, em contraste

com seu papel como guerrilheira. Eventos ocorridos pós-Revolução,

especificamente no cenário cultural, não são mencionados. Silvia Gil, que tem um

425 CABRERA INFANTE, G. Op. Cit., pp. 36-7.
426 Ibidem.
427 Idem, p. 380.
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texto em nossa documentação não relatou sobre tais eventos, porém, numa

entrevista para Randall, afirma que Haydée, durante a década de 1970 (vista como

um período de endurecimento da censura cultural em Cuba), começou a aparecer

na Casa por mais de duas vezes ao mês, sendo que antes tratava quase tudo por

telefone428.

Um quadro que não foi mencionado por nenhum texto, justamente para não

desenvolver nenhuma ideia de que ela já teria sido contrária ao governo de Castro, é

acerca da posição de Haydée sobre a aproximação da Ilha com a URSS. Isto

acarretou numa proposta do governo que visava uma aproximação do sistema

soviético nas produções culturais cubanas. De acordo com Franqui, Haydée e Celia

Sánchez não apreciavam essa relação, nem os rumos que a Revolução tomou com

essa aproximação e que ambas defendiam a importância de Castro, mas sem sua

ligação com os soviéticos.
Haydée no amaba a los viejos comunistas, a Raúl Castro, a la
Seguridad del estado, y menos a su jefe Ramiro Valdés; para
Haydée la revolución era Fidel, al que creía y obedecía ciegamente.
Celia, por amor y revolución, Haydée por su fe revolucionaria en el
padrede la revolución. Ellas consideraban que los viejos comunistas
y los soviéticos habían robado y destruido la revolución; que la
Seguridad era un peligro, trataban de defender a los compañeros
caídos en desgracia, de deshacer los tantos entuertos e injusticias de
la revolución429.

Acerca do “caso Padilla” também não temos conhecimento sobre o

posicionamento de Haydée, apenas o da Revista Casa, no período já dirigida por

Fernández Retamar. Apenas um texto mencionou o evento, afirmando que Haydée

lutou para auxilia-lo, defendendo os direitos humanos430. A falta de menção sobre

este evento que tomou grandes proporções no meio intelectual cubano, latino-

americano e europeu, na trajetória de Haydée pela história oficial cubana, demonstra

uma clara posição política perante a mitificação de não demonstrar possíveis

questionamentos da mesma sobre o governo cubano. E, de certo modo, de não

apresenta-la como uma figura política. Tal apontamento, relacionado a um ocorrido

na meio cultural, seria mais prejudicial para a imagem do governo de Fidel Castro.

Em outros termos, afirmar que a Heroína de Moncada que suicidou-se no 27º

428 RANDALL, M. Op. Cit., p. 151.
429 FRANQUI, C. Op. Cit., p. 364. Grifos nossos.
430 BALCARCEL, J. L. Haydée Santamaría esta presente. Cuba: Revista Casa de las Américas, n.
124, 1981, p. 31.
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aniversário do mesmo evento, presidente de uma grande instituição cultural e que foi

o contato entre instituições, artistas e intelectuais cubanos e estrangeiros, teria

questionado alguma atitude de Fidel Castro em relação às políticas culturais, seria

outra forma de leitura de seu suicídio como um ato político. Em seu processo de

mitificação pela história oficial cubana, tais possíveis posicionamentos foram

silenciados em oposição a profunda exaltação de sua total adesão ao governo de

Castro.

Randall argumenta que Haydée muito provavelmente não teria apreciado o

evento, posto que não era seu “estilo”. Ela entrevistou Fernández Retamar e ele

comentou que Haydée nunca foi próxima de Padilla e que alguns dos líderes

governamentais pressionaram-na para sair da Casa, porém ela não o fez e começou

a proteger ainda mais os artistas e/ou intelectuais. Por fim, ele argumenta que caso

Haydée fosse mais próxima de Padilla, ela teria se engajado mais para ajuda-lo431.

As demais atividades de Haydée pós-Revolução também não são muito

conhecidas. Ela esteve em evidência na FMC, contudo, não temos nenhuma

informação sobre o que ela fazia. Em 1965, foi membro fundador do Comitê Central

do Partido Comunista de Cuba, como os demais integrantes de confiança de Fidel.

Em 1966 participou do Congresso do Partido Comunista da União Soviética e visitou

a República Democrática do Vietnã, chegando a conhecer o líder Ho Chi Minh

pessoalmente432. A própria Haydée relatou sobre essa viagem como um ato

importante para a Casa de las Américas, em que ela divulgou tal espaço e defendeu

que ele integrava a Nuestra América para o Ho Chi Minh, após ele apresentar

interesse para compreender o que seria a Casa433.

Atos importantes que demonstram sua força como figura política em Cuba,

porém, não é lembrada nem pela historiografia (como Randall e MaClean) e nem

pelos textos. Essa lacuna é significativa, pois silencia, novamente, possíveis atitudes

que Haydée teria tido posteriormente a Revolução que não agradou o governo de

Fidel.

Alguns textos mencionam que ela presidiu a Organización Latinoamericana

de Solidaridad (Olas) em 1967 e demais cargos políticos que ela exerceu dentro da

conjuntura cubana (que pode ser compreendido como uma das responsabilidades

431 RANDALL, M. Op. Cit., p. 143-8.
432 ANÔNIMO. Biografia de Haydée Santamaría Cuadrado. Disponível em:
www.encaribe.org/es/article/haydee-santamariacuadrado/210 Acesso em 21/02/2018.
433 SANTAMARÍA, H. Op. Cit., 1981, p. 11.

http://www.encaribe.org/es/article/haydee-santamariacuadrado/210
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dos integrantes do círculo de confiança de Fidel, estruturado a partir da centralidade

do poder nos ex-guerrilheiros do M-26), contudo, sem atribuir muita importância e,

em decorrência a isso, não relatam suas ações de fato.

A Olas foi uma organização fundada em Cuba em 1967 por diversos

guerrilheiros na América Latina. Formulada durante a crise de mísseis, a Olas

pretendia lutar contra o imperialismo norte-americano, após resoluções Primera

Conferencia Tricontinental de Solidaridad Revolucionaria. Outro objetivo desta

organização foi o de exportar a guerra de guerrilhas para os demais países latino-

americanos. Haydé foi escolhida como presidente para conduzir a Olas. Os textos

apenas mencionam este ato de Haydée e poucos relataram que ela proferiu um

discurso no evento. Esse evento demonstra novamente o uso do governo cubano da

imagem de sua heroína e agente política, porém sem atribuir poder de ato para ela.

A respeito do discurso de Haydée na Olas, Fernández Retamar menciona que:
Quienes tuvimos el honor de participar en ella no olvidaremos la
dinámica y febril actividad de Haydée antes y a lo largo de esa
conferencia; ni olvidaremos que al abrirse el telón el día inaugural
aparecía al fondo una enorme efigie del Libertador Simón Bolívar, y
que al ocurrir otro tanto el día de la clausura, la efigie era del Che,
quien en esos momentos combatía al frente del que se proponía
llegar a ser un nuevo ejército bolivariano434.

A única informação mais elaborada sobre esse evento encontra-se na obra de

Franqui. Para o escritor Haydée sofreu duas desilusões em 1966-7: a primeira seria

não ter ido para a luta armada na Bolívia com o Che Guevara e a Olas seria a

segunda ilusão, em que ela esperava combater em algum país, entretanto chefiou

algumas discussões. “Ni una cosa ni otra ocurrieron, y con este fracaso cesaron sus

esperanzas de morir frente al enemigo435”.

Franqui também comenta que Haydée viajou à China (mas não fala a data),

em que a mesma teria se chocado com a Revolução Cultural, com a violência

organizada em nome do líder Mao Tsé-Tung, acarretando na luta entre todos436.

Também em 1967 ocorreu uma polêmica envolvendo Haydée e o escritor

peruano Mario Vargas Llosa. Antes de se tornar um defensor do neoliberalismo,

Vargas Llosa conviveu no ambiente cultural cubano e conheceu Haydée. Porém, em

1967 ele ganhou o prêmio venezuelano de romance Rómulo Gallegos e, por

telegrama ambos se comunicaram e Haydée incentivou Vargas Llola a doar,

434 FERNÁNDEZ RETAMAR, R. Op. Cit..
435 FRANQUI, C. Op. Cit., p. 365.
436 Ibidem.
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publicamente, a quantia de seu prêmio à guerrilha e, posteriormente o governo lhe

restituiria o valor em dólares, mas o escritor recusou a proposta. Em 1971 Haydée

também teria criticado Vargas Llosa por comprar um casa em Lima ao invés de

ajudar a luta armada na Venezuela437. Sobre o primeiro caso, Fernández Retamar

criticou a atitude de Vargas Llosa de questionar essa indicação de Haydée e ter

afirmado que a mesma foi desonesta com a proposta, isto publicamente em 1986,

após a morte de Haydée sem que a mesma pudesse se posicionar438.

Ainda, há uma carta longa redigida por Haydée para Vargas Llosa sobre o

evento. Com um tom crítico e questionador, Haydée demonstrou sua desaprovação

com os novos rumos das posições políticas do escritor e ressaltou profundamente a

imagem da Revolução, de Fidel, Abel e Che. Ainda, a mesma afirma ter respondido

as cartas de intelectuais sobre o “caso Padilla” defendendo que a Casa de las

Américas segue os preceitos do governo revolucionário439, porém, a cartas destes

intelectuais ocasionou num desentendimento entre Haydée e Fidel440, que será

discutido no próximo capítulo.

As entrevistas de Haydée

Um outro aspecto que temos que analisar se trata de até que ponto Haydée

incorporou e aceitou papel que lhe foi atribuído: uma imagem, sem poder de fato?

Compreendemos que ela teve importantes atividades pós-Revolução, mas a falta de

menção pela própria memória oficial cubana e pela historiografia (que acaba por

reafirmar as características acima analisadas), nos faz supor que a mesma não

detinha de grande poder político, e sim uma visibilidade de ser heroína da

Revolução. Constatamos a partir das entrevistas que ela deu em vida sobre sua

atuação na Casa de las Américas. Não deixa de ser importante ressaltar que a

mesma reafirmou os preceitos da memória oficial cubana acerca do M-26, como é

possível atentar nas duas entrevistas cedidas por ela sobre a luta insurrecional,

ambas já citadas.

437 CABRERA INFANTE, G. Op. Cit., p. 379.
438 RANDALL, M. Op. Cit., p. 145.
439 SANTAMARÍA, H. Carta de Haydée Santamaría a Mario Vargas Llosa. Disponível em:
http://fonchobaggins.blogspot.com.br/2010/12/carta-de-haydee-santamariamario-vargas.html Acesso
em 22/03/18.
440 FRANQUI, C. Op. Cit..

http://fonchobaggins.blogspot.com.br/2010/12/carta-de-haydee-santamariamario-vargas.html
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A primeira foi denominada pela Revista Casa de las Américas por “Vamos

caminar por Casa441” e refere-se a um trecho da Haydée comentando num

documentário honônimo em homenagem ao 20º da Casa, um ano antes dela

cometer suicídio, produzido pelo Victor Causaus, com o auxílio do Icaic. Nessa

entrevista Haydée apresenta as salas da Casa, alguns de seus trabalhadores e a

função de cada uma, até o momento em que se inicia a entrevista propriamente dita.

Quem e entrevista é o próprio Causaus e, em alguns momentos, o pintor cubano

Mariano Rodríguez (1912-90), também conversa com ambos. Atentamos que as

algumas perguntas da entrevistas englobam mais questões “sentimentais” sobre

Haydée: como ela compreendeu os momentos mais tristes e felizes da Casa, como

ela vê a Casa daqui alguns anos, sua visão sobre Che Guevara (a despeito dele não

ter tido relações com a Casa especificamente). Enquanto outras têm caráter mais

politizado: como Haydée viu o papel da Casa em quebrar o bloqueio cultural, sua

opinião sobre o Nueva Trova e a meta da Casa de las Américas não se restringir

apenas ao contexto latino-americano. No entanto, praticamente todas as respostas

de Haydée são carregadas de tons “sentimentais” e não há um viés muito politizado

em seu discurso, o que demonstra que ela incorporou, ao que parece, os ideais

popularizados em Cuba que, posteriormente, seriam também manifestados pela

história oficial cubana em seu processo de mititficação.

Nessa entrevista, Haydée inicia afirmando o caráter de defesa da Nuestra

América na Casa e como a Casa foi criada para fomentar a cultura cubana e criar

laços com artistas e intelectuais. A noção da Nuestra América continua a ser

reafirmada em quase todas as respostas de Haydée, demonstrando como a mesma

era realmente muito martiana. Ela demonstra compreender que não era artista, mas

que conseguiu trabalhar de forma exemplar na Casa. Vemos, de certo modo, um

pouco da discurso sobre sua sensibilidade para a arte, ainda que ela não tivesse

formação.
Así que me siento feliz, en estos veinte años de trabajo, que a pesar
de no ser yo una artista, de no ser vo una escritora, haber logrado un
trabajo de unión, y haber podido desde esta Casa de las Américas
hacer ver que los escritores, los artistas que no son otra cosa que
trabajadores del arte, que no hay una divisón, que son trabajadores
del arte442.

441 SANTAMARÍA, H. Op. Cit., 1981.
442 SANTAMARÍA, H. Vamos caminar por Casa. Cuba: Revista Casa de las Américas, n. 124, 1981,
p.7.
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Ainda, pouco depois, Haydée relata que ela teve que aprender na prática a

ser política e realizar um trabalho político e, apesar disto, conseguiu que todos os

artistas de “verdadeiro valor” se tornassem amigos da Casa e de sua presidente. O

fato de Haydée reafirmar que não era uma política demonstra que a mesma tinha

consciência de que não era a mas adequada para o cargo.
Yo me siento feliz en eso, a pesar de no ser una artista, porque he
hecho un trabajo político, porque yo no era nada, no me dio tiempo a
ser nada, ni política, porque eso lo he ido aprendiendo en la práctica,
pero bueno, era una necesidad, y me siento muy feliz de lo que
nunca pensé: de que hoy todos los artistas de verdadero valor, todos
los creadores de verdadero valor de esta América nuestra, de la
América Latina y el Caribe, incluidos los de Cuba, son amigos de
Casa de las Américas, y muy amigos de quien dirige la Casa de las
Américas443.

Novamente comentando que ela não era uma artista, Haydée conversa com

Rodríguez em que afirma que ele auxiliou profundamente ela a trabalhar dado a falta

de conhecimentos. Também comenta que sua função na Casa se tratava de

coordenar as pessoas.
Haydée: (...) Ahora, Mariano ha sido uno de los puntales para que yo
pueda trabajar mejor por aquí, porque como les repetía
anteriormente, yo no soy escritora, yo no soy artista, yo nada más
que soy...vaya, los cordino a ellos, esa es mi tarea aquí, ero se dejan
cordinar, bien aunque algunas veces peleamos. ¿verdade, Mariano?
Mariano: Siempre domina usted.
Haydée: Nos ponemos de acuerdo, y algunas veces sin ponernos
deacuerdo, es la misma cosa. Cuántas veces ha sucedido que sin
ponermos de acurdo todo el mundo cree que nos hemos puesto de
acuerdo.Mariano: Siempre domina usted.
Haydée: Nos ponemos de acuerdo, y algunas veces sin ponernos
deacuerdo, es la misma cosa. Cuántas veces ha sucedido que sin
ponermos de acurdo todo el mundo cree que nos hemos puesto de
acuerdo444.

Quando questionada sobre as razões pelas quais a Casa operava tão

satisfatoriamente, Haydée expressa de forma sentimental que isso só é possível

devido aos trabalhadores na Casa. E como não eram apenas trabalhadores, mas

principalmente, amigos. Esta mesma noção também apresenta-se nos textos sobre

Haydée, de como ela se preocupava com todos na Casa.

Ela também aparenta conhecer muito bem o espaço da Casa, os ambientes e

como cada um abriga diferente expressão artística, porém também demonstra que

443 Idem, p. 8.
444 Idem, p. 9.
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não compreender tanto sobre arte: comenta que não sabe diferenciar muito bem

pinturas de cavalete, mas que a considera uma enorme e bela pintura. Além disso,

ela defende que, a despeito de não ser artista, ela avalia a arte a partir de critérios

próprios (que não especifica) de espectadora, receptora da arte. “Porque considero

que yo no soy artista, pero tengo mis criterios: porque los artistas no trabajan para sí

solos, porque los artistas trabajan para que otros los evalúen, y yo evalúo445”.

Quando questionada sobre o que foram os 20 anos da Casa para ela, ela

exalta que a mesma: “Entre lo mucho que a sido la Revolución Cubana para mí --

porque para mí no hbiera sido nada sin la Revolución, pero junto con la Revolución -

-, Casa de las Américas para mí ha sido mi casa446”. Sobre atividades importantes

da Casa e, essencialmente, a Haydée, ela relembra da viagem ao Vietnã em que

divulgou a Casa e como esta instituição, em conjunto com o Icaic, auxiliaram no

desenvolvimento do Nueva Trova.

Haydée, quando questionada sobre os momentos felizes e tristes na Casa,

relembra que Frank País, Abel e Boris não estavam mais entre nós, como um

momento de profundo pesar, apesar da grande alegria com a Revolução. Já na

Casa, alegria seria trabalhar com todos:
Entonces la alegría es inmensa, tan inmensa, que también te
recordaba que es esa alegría como cuando esperamos un hijo, que
es una alegría infinita y los dolores son profundos, pero qué alegría
es la llegada del hijo y qué dolores más grandes sentimos. ¿Dónde
está lo alegre y dónde está lo triste? Siempre que el sol alumbre para
que caliente a la humanidad, habrá alegría, porque siempre que el
sol alumbre podemos hacer, el hombre podrá hacer todas las cosas
que los pueblos necesitan. Pregúntame entonces otra cosa, porque
no sé definir bien que és alegría y qué és tristeza447.

Acerca da atuação da Casa em relação ao bloqueio cultural (que se tratava

do isolamento internacional de Cuba causado pelo clima e as ações que permeavam

a Guerra Fria no período), Haydée apenas responde que o uso da verdade foi o

mais importante para esta luta. Respondendo sobre sua visão acerca da Casa nos

próximos anos, ela responde que este trabalho irá passar para a eternidade,

comentando que os arquivos da Casa poderão auxiliar às gerações seguintes: “Por

445 Idem, p. 11.
446 Idem, p. 10.
447 Idem, p. 11.
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eso yo les decía que el trabajo más grande que hab hecho Casa y los artistas, de

Casa no es su obra personal sino es Casa de las Américas448”.

Outro último enfoque de Haydée sobre a Casa de las Américas alude-se ao

fato de que, na Casa não se comemora seu próprio aniversário. Mas que estavam

ocorrendo comemorações em homenagem à Casa em outros países, como

Venezuela e México, aos quais Haydée foi convidada a participar, porém, devido a

problemas de saúde não foi (ela estava se referindo ao acidente de carro que havia

sofrido meses antes).

A outra entrevista foi cedida ao Jaime Sarusky em 1977, importante jornalista

cubano, que foi denominado de “Casa es Nuestra América, nuestra cultura, nuestra

Revolución”. Esta, de caráter mais politizado e não carregado de constantes

sentimentalismos (possivelmente pois não integra um especial de aniversário, como

a anterior), atentamos que Haydée se expressa mais sobre a atuação da Casa,

porém, não sua função no órgão. Ela exalta diversas vezes sobre a Nuestra América

e como a Casa possui um importante papel de intercâmbio entre as culturas latino-

americanas: “como una necesidad cultural449”. Ela comenta sobre a importância dos

diversos eventos da Casa e órgãos ligados a ela, como o Premio Literario (que

possibilita a publicação de livros de vários escritores) e a Revista Casa de las

Américas, e como todos foram essenciais para estabelecer laços com os demais

países, seus artistas e/ou intelectuais, e auxiliar na luta em cada um deles.

Semelhante a outra entrevista, a relação entre Haydée e o chileno Salvador Allende,

para, deste modo, demonstrar como ela desenvolveu elos com grandes figuras

políticas latino-americanas.

Haydée não se colocou numa posição de destaque em relação ao

desenvolvimento positivo dessa importante instituição cultural cubana. Ou seja, ela

compreende a importante atuação da Casa, mas sem afirmar que foi em função de

sua própria ações como presidente do órgão.
Me di cuenta del papel tan importante que podia desempeñar Casa
de las Américas. Pertencemos a este país. Somos hijos de esta
Revolución, y Casa de las Américas nace con la Revolución.
Iniciamos contactos e intercambios con organismos culturales
latinoamericanos que no estaban oficializados. Establecimos
relaciones con ellos. Son cientos de organismos de todo tipo:
bibliotecas, galerias, orquestas sinfónicas, grupos de teatro,

448 Idem, p. 12.
449 SANTAMARÍA, H. Op. Cit., 1988, p. 4.
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editorales. Así logramos, aunque parezca mentira, que no se
rompera totamente el lazo cultural con nuestro Continente450.

Neste momento, Haydée também apresentou-se preocupada com o caráter

político da arte. Ela também relata que em diversas vezes a Casa de las Américas

alcançou culturalmente países que haviam erguido um bloqueio a Cuba: “Queríamos

que Cuba no se aislara de las formas artísticas y culturales del Continente y

conseguimos que el Continente tampoco se aislara de Cuba. (...) El mecanismo que

creamos dioresultado: en el terreno de la cultura, ni el Continente se aisló de

nosotros ni nosotros del Continente451".

Portanto, Haydée argumenta que as relações entre artistas e escritores latino-

americanos com a Casa se desenvolveu muito positivamente. Para ela, a Casa se

tornou o principal veículo de intercâmbio de produção artística, possibilitando ao

grande público conhecer os artistas latino-americanos, até em países socialistas.

Acerca disto e mudanças na Casa após a institucionalização do Ministério da Cultura,

chefiado pelo marido de Haydée, Hart, ela ressalva que:
Puedo decir que estamos bastante estabilizados en nuestro trabajo,
en lo que hemos hecho y podemos hacer y creo que debemos hacer
mucho más. Creo que el Ministerio de Cultura pudiera darnos una
ayudita. Todo el mundo tiene puesta una esperanza en el Ministerio
de Cultura, que no debe fallar a esa esperanza. Pero tampoco
debemos esperar mialgros, y esto no lo digo porque el ministro sea
mi marido. Y les aseguro que de milagroso no tiene nada452.

Uma ponderação de Haydée é significativa, ao afirmar que ela não presidia a

Casa sozinha, porém, ela quem visualizava a necessidade de determinado indivíduo

em alguma posição na Casa: “yo no soy directora de Casa de las Américas

solamente. Me siento parte de todo el proceso revolucionario, y tengo que tomar en

consideración dónde será más útil o necesaria la persona453".

Portanto, nesta entrevista, notamos que Haydée ponderava mais

politicamente sobre a ação da Casa, apesar de não especificar suas atuações. Ela

compreendeu a importância da mesma para estabelecer laços entre os meios

culturais de diferentes países latino-americanos. Ao avaliar os diversos artistas e/ou

intelectuais que redigiram textos em homenagem à Haydée, não podemos deixar de

questionar sobre quem de fato dispunha de um poder político no órgão.

450 Idem, p. 5.
451 Idem, p. 7.
452 Idem, p. 15.
453 Idem, p. 15.
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De acordo com Prado e Franco, as mulheres muitas vezes acabam por

incorporar os discursos da dominação simbólica masculina em suas atividades

políticas. A partir disto, admitem, conscientemente ou não, as características

passionais designadas às mesmas e não avaliaram suas atuações políticas454.

Nesta perspectiva, acreditamos que Haydée incorporou muitas dessas noções do

século XIX que continuavam presentes no imaginário rebelde e, desta maneira,

compreendeu sua função política, ou falta da mesma.

A partir do material trabalhado, acreditamos que Haydée não teve uma

atuação plena em Cuba pós-Revolução. Apesar da grande visibilidade como

presidente da Casa de las Américas, ela não possuía muito poder. Os textos, cartas

e poesias publicados na Revista Casa de las Américas demonstram sua influência

no cenário cultural latinoamericano. Contudo, ao serem enviadas para Fernández

Retamar podem apontar que o mesmo era um dos principais responsáveis pela

instituição, em vista de que o mesmo teve (e ainda possui) grande influência no

cenário cultural cubano e latino-americano. Nesta perspectiva, também encaixa-se a

preocupação dos textos em retratarem características de Haydée e não suas

atividades, atribuindo grande valor solenemente a sua imagem como presidente da

Casa. Da mesma maneira, acreditamos que seu papel de “Heroína del Moncada” e

como integrante do círculo de confiança de Fidel, acabaram por formar esta

visibilidade que se tornou mais importante do que suas capacidades de fato.

É importante ressaltar que não estamos menosprezando sua ação na Casa e

sim relatando que sua função de representar seu papel de “heroína” se tornou algo

mais importante. Ter estabelecido relações com artistas e intelectuais de diferentes

países durante anos não foi algo simples e nem desprezível, algo que demonstra a

habilidade de Haydée. Para compreendermos as ações reais dela na Casa e demais

cargos institucionais seriam necessários testemunhos mais coerentes e documentos

oficiais, aos quais o acesso não se trata de algo simples.

Analisando noções presentes nos textos sobre ela e, posteriormente, a

análise de suas entrevistas, percebemos que Haydée aceitou o próprio caminho

para sua heroicização. Haydée acabou por aceitar o papel a que lhe foi atribuído,

454 PRADO, M, L. C.; FRANCO, S. S. A participação das mulheres na independência da Nova
Granada: gênero e construção de memórias nacionais. In: PAMPLONA, M. A.; MÄDER, M. E. (Org).
Revoluções de independências e nacionalismos nas Américas: Nova Granada, Venezuela e Cuba.
São Paulo: Paz e Terra, 2009, v. 3, p. 202.
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uma imagem sem grande poder de fato. Mas, não se pode negar que essa

construção (mulher heroína) já era muito presente em Cuba desde a luta

insurrecional (como as características sentimentais), algo que também há nos textos

sobre as demais heroínas.

Afastada então do poder de fato, seria sua posição pós-Revolução ligada a

questões de gênero? Como os textos descrevem a personalidade dela e suas

funções como uma mulher guerrilheira? Trataremos sobre o caráter generificado da

mitificação de Haydée no capítulo seguinte.
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Capítulo 3 – A construção generificada em torno da imagem de Haydée
Santamaría e as versões sobre seu suicídio

O processo de mitificação de Haydée pauta-se profundamente na afirmação

da passionalidade em sua trajetória política, estruturada a partir da noção de que a

mesma sempre foi uma mulher apaixonada, generosa, simples, fiel, entre outros

sentimentos que teriam direcionado-a às lutas políticas. A construção generificada

em torno da imagem de Haydée é algo formado desde quando ela atuava no

movimento rebelde. O M-26 baseou-se nos ideais defendidos pelos guerreiros que

lutaram nas Lutas de Independência cubana no século XIX, a partir das biografias

produzidas posteriormente sobre os mesmos. A constituição deste imaginário social

influenciou na produção de uma ética revolucionária que influenciou o movimento

rebelde do século XX e, consequentemente, na mitificação de seus heróis e

heroínas.

A seleção das mulheres que atuaram na guerrilha para atingirem a distinção

de heroínas nacionais, estruturou-se nas concepções construídas no século XIX,

baseada nos aspectos da mulher mambisa. Segundo K. Lynn Stoner: “the stories of

some of the first martyrs of the Revolution have been made into popular histories by

the leadership, particularly when these women have fit the image of the dedicated

and sacrificial heroine455”.

O discurso histórico do século XIX e a imagem da mulher mambisa

As noções de Estado e nação cubanos foram construídos com concepções

de gênero. Isto está relacionado com a construção do corpo nacional cubano,

processo iniciado no século XIX a partir das características descritas nas biografias

dos heróis independentistas. A partir disto desenvolve-se a dupla concepção: o

homem viril, ligado a política, guerra e determinado a se sacrificar pela pátria, e, em

seu oposto existe o homem afeminado, ligado ao ambiente privado e incapaz de se

sacrificar pela pátria. Essa dupla concepção acabou por definir uma diferença sexual

oposta e fixa, algo que estabelece os conceitos de gênero dentro do M-26456.

Essas biografias, escritas por homens, sobre as mulheres que atuaram

politicamente na América Latina no século XIX, enfatizaram características que

455 STONER, K. L. Op. Cit., p. 90.
456 SADDI, R.; MELO, É. Gênero e Revolução Cubana: reflexões sobre as relações de gênero no
Exército Rebelde. Diálogos, v. 16, n. 3, Maringá, 2012.



100

tradicionalmente são designadas às mulheres, e acarretaram que a atuação política

dessas mulheres foram postas em segundo plano. Deste modo, elas foram

consideradas abnegadas, altruístas, apaixonadas, vistas como modelos de mãe e

esposas, ocorrendo ênfase em suas virtudes cristãs, associadas a seu sentimento

patriótico, e que foram direcionadas à luta armada por sentimentos de paixão457.
O nome [sic] das combatentes – mulheres guerreiras – figuram em
segundo plano na memória nacional, pois a figura central é o ideal de
mãe abnegada que orienta e constrói nos seus filhos o amor pela
nação e o desejo de morre por amor a liberdade de Cuba458.

Nos textos sobre Haydée há semelhante preocupação. Ela foi uma

guerrilheira que também ocupou um importante cargo posteriormente a Revolução,

mas, antes, ela era uma mulher apaixonada que foi para luta insurrecional para

libertar sua nação. Como salienta Stoner, com a glorificação da imagem da mulher

mambisa “these women were not remembered for their individual circumstances,

ingenuity, philosophical understanding of independence, or female-centered

objectives. Mambisas became inspirational fetishes and examples of nationalist will

and a modern orientation, but not individuals in their own right459”.

A glorificação das heroínas do XIX engloba a ênfase nas noções de lealdade,

coragem, força, entre outros aspectos. Muitos textos sobre Haydée realçam sobre

sua frequente coragem, força, noção de justiça, lealdade a Fidel. A autora Moreno

Sánchez trata sobre isto em quase todos os seus textos publicados na Revista

Mujeres. Haydée, uma moça apaixonada, foi a Havana para morar com seu irmão e

logo entrou para a luta insurrecional após se “sensibilizar” pela situação de Cuba460,

demonstrando sua coragem e força em todas as atividades exercidas. De acordo

com Stoner
The qualities it conveys are loyalty, sacrifice, combativeness,
recalcitrance, ingenuity, courage, strength, and the equal distribution
of suffering. Women’s exceptional suffering on the battlefield has
symbolized the torment of a nation constantly at war with colonizers
from without and traitors from within. It has represented national
resolve to be victorious at all costs. Men’s sacrifice and bravery were
also exemplary, and they composed the majority of eulogized,

457 PRADO, M. L. C. A participação das mulheres nas lutas pela independência política na América
Latina. In: __. América Latina no século XIX: Tramas, Telas e Textos. São Paulo: Editora da
Universidade de São Paulo, Bauru: Editora da Universidade do Sagrado Coração, 1999.
458 SCHACTAE,A.M. 'MulheresGuerreiras': gênero e ideal de feminilidade na biografia da cubanaCelia Sánchez.
FazendoGênero 10, 2013, Florianópolis, p. 4.
459 STONER, K. L. Op. Cit., p. 73.
460 GARCÍA, P. A. Sensibilidad y pasión hechos mujer: Haydée Santamaría. Cuba: Revista Mujeres, n.
623, 2013.
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national heroes. But loyalty, suffering, and sacrifice of the lives of
women and their children have been most effectively conveyed by the
deeds of female combatants, because they have equaled men’s
bravery outside the traditional protection of the home, and they have
consecrated the nationalist cause by bringing the home onto the
battlefield and transforming the war theatre into a moral arena461.

A autora ressalta que os processos de mitificação das heroínas de 1959

basearam-se profundamente nessa noção da mulher mambisa (combatente nas

Lutas de Independência cubana no século XIX). Numa ligação histórica frequente

entre a Independência e a guerrilha no século XX, o governo cubano pós-1959 focou

na reafirmação da imagem de Mariana Grajales, principal combatente do movimento

independentista. “Resurrecting the mambisa figure and linking her to the Revolution

was one of the first acts of revolutionary mythmakers. Their mission was to root the

1959 Revolution in an authentic past462”. A figura da mambisa se torna um dor

maiores elos, da construção do caráter nacional cubano, entre passado, presente e

futuro463.

Os textos publicados na Revista Mujeres (órgão vinculado a Federación de

las Mujeres Cubanas, principal instituição cubana que trata sobre questões relativas

às mulheres) tratam frequentemente sobre o período de guerrilheira de Haydée,

exaltando profundamente este papel dela. Isto justifica-se pois muitos estão em

especiais de aniversário do Moncada e também devido o periódico exaltar a imagem

da mambisa Mariana Grajales. Neste aspecto, a Revista Mujeres, em sintonia com a

historiografia oficial cubana, busca traçar uma continuidade entre os períodos

históricos cubanos464. Citando o trecho publicado na seção em que a Revista

Mujeres define sua própria função, é descrito que:

La primera vez que una mujer humilde, y además negra, iluminó con
su sonrisa la portada de una revista cubana fue el 15 de noviembre
de 1961 en el primer número de Mujeres. (…) A partir de un
periodismo ético, revolucionario, desde y para las mujeres, abordar la
realidad de nuestro país y contribuir a difundir y socializar las ideas
de la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres.
Divulgar cada una de las tareas que durante cuarenta años las
cubanas hemos asumido en defensa de la Revolución y en el
crecimiento personal y social como ciudadanas plenas, debatir las
complejidades del proceso de transformación de roles, estereotipos y

461 STONER, K. L. Op. Cit., p. 82.
462 Idem, p. 87.
463 Idem, p. 88.
464 Miskulin argumenta que isto foi uma prática realizada diversas pelas vezes pelo governo cubano
pós-Revolução. MISKULIN, S. C. Op. Cit., p. 142.
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juicios de valor signado por la cultura tradicional, y contribuir a la
formación de la mujer y el hombre nuevo a que aspiramos, han sido
algunas de nuestras principales labores465.

Acerca da influência de Mariana Grajales, a mãe da Independência de

Cuba466, no imaginário social que se desenvolve em Cuba, Stoner afirma que sua

figura “embodied all that was Cuba at that moment. She was a woman of color who

symbolized that Cuba would be a nation of racial harmony. She was willing to

sacrifice all that was most dear, the flesh of her flesh, for her nation. Cubans would

never surrender. No sacrifice was too great, not even the prospect of genocidal wars

or, by extension, national suicide467”. Sacrificando seus filhos pela sua nação,

Grajales se tornou um exemplo a ser seguido pelas gerações futuras.

De certo modo, Haydée também foi exemplar sacrificando seu sangue e seu

amado em defesa de sua nação. Quando os soldados de Batista vieram com o olho

de seu irmão, Abel, numa bandeja e os testículos de seu noivo, Boris, Haydée

recusou-se a informar sobre o movimento rebelde. Fidel Castro em A História me

Absolverá exalta que Haydée teria dito aos soldados que Boris “não morreu, porque

morrer pela pátria é viver”. E, para ele ”o nome da mulher cubana jamais foi

colocado numa altura tão elevada de heroísmo e dignidade468”. Este mesmo ato foi

enfatizado por diversos textos da nossa documentação, buscando ressaltar a

bravura e coragem da guerrilheira (essencialmente nos publicados na Revista

Mujeres). Além disso, ao exaltarem a coragem e a defesa da liberdade da pátria de

Haydée, Castro e os textos escritos sobre ela, buscam retratar a profunda

brutalidade e violência dos soldados de Batista.

Num poema redigido em homenagem à Haydée enquanto a mesma ainda

estava viva (mas foi publicado na edição de 1981 da Revista Casa de las Américas),

escrito por Reynaldo Fernández Pavón, "Haydée entre los dos Santiago", em 24 de

fevereiro de 1980), verificamos que este processo de mitificação enraizado na ideia

de sacrifício já era algo defendido469. José Luis Moreno del Toro exalta a coragem de

Haydée na luta insurrecional e afirma que era o momento de “liberdade ou morte” e

“Pátria livre ou morrer”.

465 Disponível em: http://www.mujeres.co.cu/gen_art.php?MQ==
466 STONER, K. L. Op. Cit., p. 74.
467 Ibidem.
468 CASTRO, F. Op. Cit., p. 65.
469 Esta mesma noção de sacrifício pela pátria será também defendida quando os textos tratam sobre
o suicídio de Haydée, algo que será discutido posteriormente.

http://www.mujeres.co.cu/gen_art.php?MQ==
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Haydée entre el llanto y el canto
de la bomba de mecate,

entre el día de
!Libertad o Muerte!
y el tiempo de

!Patria libre o Morir!
Haydée entre el verde y el olivo

de idéntica miliciana,
entre el rojo y el negro
que prendió las cañas

y las milpas.
Haydée entre los dos Santiago
el de la lava del Moncada
y el del fuego de Masaya470.

Ao analisar os textos escritos por Marilys Suárez Moreno, publicados na

Revista Mujeres, atentamos à preocupação da autora em reafirmar a importância

histórica da heroína com atributos generificados: Haydée como uma mulher

apaixonada, justiceira, generosa, etc. A autora escreve diversos textos muito

semelhantes com poucas alterações entre eles. Ela realça profundamente os

eventos durante a guerrilha e as atuações de Haydée, em especial as atividades que

exerceu com Melba Hernández.

Os escritores cubanos, homens, criaram a imagem das mulheres no Exército

Mambi, com atributos específicos para construírem novos valores à nação. “To

secure nationalist ideals, male publicists created the image of the female warrior and

used women’s bravery to instruct a nation in new values, such as loyalty and

sacrifice to the state471”. A bravura dessas mulheres e o sacrifício que se

submeteram para defesa da pátria se tornou um exemplo para as gerações futuras.

De forma semelhante, os atos de Haydée são defendidos de forma romantizada

para expressar sua vida exemplar e, deste modo, influenciar as demais gerações.

Suárez Moreno exalta que Haydée
no está físicamente entre los que aman y construyen el porvenir de la
patria. Más ella, que era ternura y sensibilidad, fortaleza y dignidad,
pervive aun después de su muerte, porque su nombre trasciende la
proeza del Moncada y se asienta definitivamente en la historia de la
patria cubana472”.

470 MORENO DEL TORO, J. L. Haydée entre los dos Santiago. Cuba: Revista Casa de las Américas,
n. 124, 1981.
471 STONER, K. L. Op. Cit., p. 73.
472 SUÁREZ MORENO, M. En la madrugada fundadora. Cuba: Revista Mujeres, s/d.
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Haydée também é vista como uma guerrilheira e que sempre se preocupou

com seus companheiros durante a luta insurrecional – como sua frequente

preocupação se Fidel Castro estava vivo ou não posteriormente ao ataque ao

Moncada. Sua trajetória de vida é formulada, desta forma, com a defesa de

concepções consideradas masculinas e femininas: uma guerrilheira política que se

preocupava com os companheiros como uma mãe. Segundo Schactae, as heroínas

de 1959 são exaltadas por
possuírem as características historicamente identificadora de um
ideal normatizador do feminino e do ideal de mãe – a delicadeza, o
carinho, o cuidado –, bem como, a capacidade de combaterem como
soldados. Portando, possuidoras de características historicamente
vinculadas a masculinidade e aquelas que qualificam a
feminilidade473.

Relacionado a isto, as biografias sobre as heroínas latino-americanas do

século XIX e do XX enfatizam constantemente a presença de algum homem na vida

da heroína474. Haydée é sempre descrita com a presença de seu irmão e,

principalmente, com Fidel. Tanto Fidel e Abel foram responsáveis pelo

desenvolvimento do pensamento político de Haydée e por cuidarem das mulheres

no movimento rebelde. (Tanto Cabrera Infante quanto Carlos Franqui são enfáticos

em defender que Haydée sempre foi profundamente fidelista475). Suárez Moreno

realça como antes de Abel e Fidel, Haydée e Melba dessas mulheres não possuíam

pensamento político:
Las dos eran por aquella época dos muchachas inexpertas, que no
se consideraban capaces de acometer hazañas extraordinarias ni
mucho menos, aunque eso sí, en posición vertical contra los
desmanes del régimen de Batista, instaurado en el poder tras el
golpe de Estado del 10 de marzo de 1952. Fue en el apartamento de
25 y 0, hogar de Yeyé y Abel en La Habana y centro del esfuerzo
combativo que empezaba, donde encontraron la forma de canalizar
el potencial acumulado en ellas476.

As relações de gênero no M-26

Stoner também explana que a imagem da heroína está conectada com a do

líder masculino, posto que em Cuba, eles necessitam da constante afirmação

473 SCHACTAE, A. M. Op. Cit., p. 4.
474 PRADO, M. L. C. Op. Cit.; Como argumentado pela autora, isto foi algo recorrente das biografias
das heroínas latinoamericanas do século XIX.
475 CABRERA INFANTE, G. Op. Cit., p. 93.; FRANQUI, C. Op. Cit., p. 363.
476 SUÁREZ MORENO, M. Haydée y Melba, las compañeras. Cuba: Revista Mujeres, s/d.
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pública da adulação e lealdade dessas mulheres477. Isto se tornaria um dos grandes

degraus por meio dos quais Fidel Castro mantêm seu poder: exaltando a imagem

das heroínas pela defesa da pátria.
The resilience of the women of the Pelotón to Batista’s armed forces
and even to Castro’s prejudice against fielding them in battle
diminished Batista’s honor and exalted Castro’s, for the women were
willing to die, even for a man and a revolution that did not understand
their worth. The continuing sacrifice of Cuban women on the domestic
and international fronts constitutes one of the strongest foundations
upon which Fidel Castro relies to remain in power.

As historiadoras Maria Ligia Prado e Stella Franco argumentam que, a

despeito da ênfase em personagens masculinos nas biografias das heroínas, as

características associadas acabam por demonstrar que elas foram responsáveis

pela afirmação delas mesmas como heroínas de suas histórias, em função de sua

bravura, altruísmo, entre outros478.

Influenciados por esse discurso do século XIX que defendia um ideal de

comportamento baseada em relações de gênero, como argumentou Saddi,

estruturou-se o ascetismo revolucionário que estipula uma moral em que o

guerrilheiro do M-26 estaria cumprindo um dever com a pátria.
A ação revolucionária implicava profundos sentimentos de dever e
honra, de sacrifico e coerência. O empenhar de armas contra a
tirania era tomada por grande parte dos rebeldes como uma
obrigação moral com a pátria, um dever cujo esquecimento era tido
como uma traição. A ação revolucionária, desta forma, antes de
buscar os caminhos mais fáceis e rápidos, deveria encarnar os
nobres ideais de um homem nacionalista, visando não a simples
eficácia, mas a coerência479.

O movimento rebelde do século XX, apesar de integrar em sua armada

mulheres, os homens acabaram por designa-las para atividades secundárias:

enfermeiras (como Haydée e Melba em Moncada), mensageiras (como Aleida

March), adquirir e transportar armas (também Haydée e Melba), entre outras

funções. Estas atividades também foram atribuídas às mulheres em Cuba desde as

Lutas de Independência. Como salienta “a ideia de luta pela pátria esteve, desde os

primeiros discursos de construção da nação, associados a um espaço masculinizado,

representante da força e da capacidade de sacrificar-se. Ao feminino, ligado à noção

477 SOTNER, K. L. Op. Cit., pp. 91-2.
478 P. 196.
479 SADDI, R. Op. Cit., p. 14.
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fragilidade, competia o espaço privado e distante das lutas heroicas480”. Ainda, essas

mulheres eram vistas como frágeis e com teor sexual pelos homens guerrilheiros481.

As ações na guerrilha, distanciadas da luta armada, como coletar armamento

para os ataques, atuar como enfermeira, ser responsável pela publicação e

divulgação clandestina do manifesto de Castro, se tornaram os grandes atos de

Haydée relembrados pela historiografia oficial cubana. Apesar da trajetória da

Haydée ser bem detalhada pelos textos, alguns autores afirmam que ela atuou como

guerrilheira na Sierra Maestra – sem comentar se ela portou armas –, enquanto

outros nem mencionam o evento. Além disso, como dito, sua atuação como

articuladora política, em que Haydée entrou em contato com figuras políticas

importantes para o M-26 é quase totalmente silenciado.

Saddi ressalva que as mulheres, ao integrarem o M-26 tiveram que se

submeter a estrutura patriarcal do movimento: “as mulheres, por uma associação à

fragilidade, eram protegidas do combate482”. Quando o movimento rebelde estava se

organizando para atacar o Quartel Moncada, Haydée e Melba – que já haviam

coletado armas para o ataque -- queriam participar. Porém, como salienta Suárez

Moreno “no falto el deseo de protegerlas. Llevarlas al combarte resultaba penoso a

la sensibilidade de Fidel”. Ambas ainda criticaram a postura e exigiram participar do

ataque, “si estamos en pugna abierta contra cualquier tipo de discriminación, ¿por

qué establecer en esto distinciones?”. Embora tenham se posto contra a decisão,

afirmando não ser algo justo frente ao fato de estarem lutando contra demais

injustiças, quem decidiu se elas iriam ou não acabou sendo outro homem: o médico

Mario Muñoz. Haydée e Sánchez também queria ter participado da viagem ao

México no Granma, entretanto, Fidel não permitiu, o que não agradou Haydée.

Sánchez, posteriormente, teria compreendido ação pois os homens teriam que se

preocupar com as mulheres abordo, demonstrando como incorporou o imaginário

masculino em sua própria vida. Assim como, que para as mulheres ocuparem

alguma função na luta armada, elas precisavam brigar por ele, no entanto, nunca

ocupavam o mesmo patamar que o homem483.

Já Stoner defende um Fidel Castro não tão “amável” e sensível pelas

mulheres que estavam na guerrilha: as mulheres não tinham armas e caso elas

480 SADDI, R.; MELO, É. Op. Cit., p. 1275.
481 Idem, p. 2179.
482 Idem, p. 1278.
483 SADDI, R. Op. Cit., p.163.
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desejassem participar da luta armada, deveriam conseguir elas mesmas. Desta

forma, as mulheres se armaram e foram à luta, constituindo o Pelotão “Mariana

Grajales”. Os textos, quando comentam sobre as ações de Haydée de recolher

armamento não comentam que seria para uso exclusivo dela, mas sim para o M-26

em geral. Alguns textos inclusive chegam a afirmar que ela participou dessa pelotão,

porém, ela estava nos EUA durante o período.

A respeito das mulheres na luta armada do M-26, ainda, há uma exaltação

constante da relação entre Haydée e Melba, como se um sentimento passional as

tivesse unido fortemente e não diálogos político-sociais. Suárez Moreno, novamente,

foi a autora quem mais defendeu este ideal: “Un instantáneo sentimiento de

compañerismo las uniera, y que desde los preparativos del asalto al cuartel

Moncada se identificaran con el grupo liderado por Fidel Castro484”.

Influenciados pela mitificação dos heróis e heroínas cubanos das Lutas de

Independência, no processo de mitificação de Haydée em Cuba há a preocupação

em transforma-la num exemplo de mulher cubana e de nação. Como salientado por

Schactae sobre a mitificação de Celia Sánchez na memória oficial cubana: “o poder

simbólico na construção da heroína está em torná-la uma encarnação do ideal de

nação. Ela se tornar uma encarnação do Estado Cubano485”. Visualizamos algumas

semelhanças com algumas das descrições sobre Haydée, em que também buscam

retrata-la como uma encarnação do Estado mas, principalmente, como a

representação do povo cubano: Suárez Moreno, por exemplo, defende que “Haydée

era de esas mujeres excepcionales que son como el alma misma de los pueblos486”.

José Coronel Urtecho afirma que ter conhecido Haydée foi algo marcante em

sua vida: "Ya no recuerdo sin embargo cuádo y cómola conocí, ni adónde ni por

quién tuve el honor de conocerla, porque tuve realmente por un honor ser

presenteado a Haydée Santamaría487". O autor descreve Haydée como uma mulher

inteligente mas, ao mesmo tempo descreve isto com algo surpreendente. Teriam

conversado bastante sobre Cuba e Nicarágua, o país de origem do autor. Haydée

não apenas demonstrou ter conhecimento sobre a Nicarágua, como também

dialogou sobre os jovens que usavam drogas nos Estados Unidos. De certo modo o

484 Ibidem.
485 SCHACTAE, A. M. Op. Cit., p. 9.
486 SUÁREZ MORENO, M. En la madrugada fundadora. Cuba: Revista Mujeres, s/d.
487 CORONEL URTECHO, J. Un embolismo. Sobre haber conocído a Haydée Santamaría. Cuba:
Revista Casa de las Américas, n. 161, 1987, p. 80.
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autor acaba também por reafirma-la como um exemplo de mulher cubana. Coronel

Urtecho afirma:
No es sin embargo sólo un recuerdo para mí o para tantos como la
conocieron o saben cómo era, ni era tal vez exactamente como
pensamos que era, sino siempre eso y más, no solo eso sino algo
más, algo en alguna forma siempre más y mejor, ni era tampoco sólo
una figura intimamente vinculada con la historia cubana sino ante
todo, una persona, una hermana, una madre, una mujer intimamente
unida al ayer y al mañana y por tanto al hoy, es decir, al presente,
quiero decir el siempre de Cuba y Nicaragua y Latinoamérica.
Haydée Santamaría por consiguiente no es solo su recuerdo, sino
más bien un conocimiento, un cierto modo de conocimiento de
Haydée Santamaría488.

O ideal do “homem novo” em Cuba

Este processo também está relacionado com a construção da “nova

sociedade” cubana do século XX em que ideais como martírio, coragem e honra se

tornam essenciais para os “novos cidadãos” cubanos. Deste modo, atentamos que o

discurso histórico das biografias produzidas sobre os heróis e heroínas latino-

americanos e cubanos no século XIX influenciou significamente o movimento

rebelde e, consequentemente, no processo de mitificação de Haydée pós-1959.

Todavia, ele não foi o único.

Após a Revolução o governo almejou construir novos valores a Cuba e a

família se tornou um núcleo fundamental para tal objetivo, tendo a mulher um

importante papel489. Iniciou-se um processo de compreender a nova atuação da

mulher cubana na sociedade. Foram desenvolvidas novas legislações, a Federación

de las Mujeres Cubanas para englobar as ações referente às questões das mulheres,

entre outros, que visavam retirar a ação da mulher cubana essencialmente do lar e

incorpora-la ao mercado de trabalho. A mulher assalariada era muito pretendida

para ajudar nesse novo construir da nação e para o fim da desigualdade econômica

e intelectual entre os sexos. No Código da Família (1975), a família foi defendida

como a união monogâmica e heteressexual (que levou a perseguição de

homossexuais na Ilha), e o cuidado e formação dos filhos seriam deveres do Estado,

488 Idem, p. 81. Meu grifo.
489 VASSI, C. A mulher cubana e sua sociedade: da independência à revolução. Dimensões, n. 19,
Vitória, NPIH/Ufes, 2007.
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não do marido/pai. Também neste campo a presença do viés do socialismo soviético

foi muito presente490.

Apesar de ganhos para as mulheres de diferentes aspectos, como a

educação, a dupla jornada de trabalho ainda faziam parte da vida da mulher cubana.

Nas produções cinematográficas alguns filmes chegaram a demonstrar a dificuldade

dessas mulheres nessas jornadas, com a falta do auxílio masculino, que

testemunham que muitas dessas legislações, apesar de seu caráter um tanto

inovador, não foram inseridas de fato na vivência dessas mulheres491.

No II Congresso da FMC, em 1974, os novos atributos dessa nova mulher

cubana alude a tais funções: trabalhadora a mãe, responsável pelas novas gerações.

Isto atesta que a FMC repercutiu muito dos esteriótipos que a mesma seria

responsável por quebrar. Fomentou ainda mais a noção de “maternidade” à mulher

cubana, exaltando a imagem de mães de grandes revolucionários, como novamente

Mariana Grajales, a mãe do guerrilheiro Frank País, etc. Também estabeleceu

funções que não poderiam ser exercidas por mulheres pois poderiam afetar a função

procriadora da mulher. Além disso, impediu discussões de gênero e acabou por

reafirmar muitos dos preceitos generificados, já marcados por séculos.
Apesar de a Revolução ter realizado inúmeras transformações
positivas em Cuba, não existiu ruptura em diversos aspectos
fundamentais para a construção de uma sociedade igualitária. As
ações destinadas ao segmento feminino não foram pensadas por
mulheres, mas sim por homens através da FMC, organização de
estrutura hierárquica, que mesmo projetando-se á superação de
desigualdades de gênero, reproduziu a lógica patriarcal de
dependência da figura masculina de Fidel Castro492.

No logo oficial da FMC (ver Imagem 1) o mesmo ideal é apresentado: uma

mulher fardada carregando um fuzil em um braço e um bebê no outro, colorido com

as cores da bandeira cubana, associando, desta maneira, a mulher cubana como

guerrilheira e mãe. Essa nova mulher cubana representa, portanto, a necessidade

da militarização, da defesa da pátria e da maternidade493, na construção dessa nova

nação cubana494. Na glorificação das heroínas naconais, o ideal de maternidade se

490 SANTOS, G. C. A. Mulher e Revolução em Cuba. Anais do IV Simpósio Lutas Sociais na América
Latina, Londrina, 2010.
491 VILLAÇA, M.M. Op. Cit., 2010.
492 SANTOS, G. C. A. Op. Cit., p. 123.
493 Idem.
494 VASSI, C. Cuba pós-revolução: Estado, Leis e Mulheres. Anais Eletrônicos do VII Encontro
Internacional da ANPHLAC, Campinas, 2006.
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apresenta fortemente495: nos textos sobre Haydée é realçado que ela foi uma mãe

na guerrilha (se preocupando com todos os guerrilheiros, principalmente, Castro), na

Casa, e da nação cubana, sempre tentando cuidando dos outros.

Imagem 1: Logotipo da FMC de 1982. FEDERACION DE MUJERES CUBANAS. La Mujer:
uma revolución dentro de la Revolución Editorial Orbe, La Habana, Cuba, 1982 apud
SCHACTAE, A. M. Op. Cit., 2012, p. 6.

A historiografia oficial cubana pós-1959 fundamentou-se profundamente no

ideal do “homem novo cubano”, em que os homens deveriam se tornar legítimos

revolucionários. Refere-se a uma noção defendida pelo próprio Che Guevara que se

tornou o discurso legítimo para a construção da nova sociedade revolucionária. Nela,

o homem (no sentido generificado, ou seja, o homem que não engloba a mulher),

heteressexual, precisa se tornar o homem revolucionário digno: honrado, corajoso e

capaz de se sacrificar pela pátria, noções defendidas desde o século XIX. A

guerrilha era essencial para a construção desse homem, e a ação das mulheres na

guerrilha seria apenas em casos necessários. De acordo com Santos,
a partir da exaltação de referenciais de virilidade, força e honra, é
possível observar semelhanças entre as representações dos códigos
de masculinidade dos soldados mambises no século XIX e o ideal do
guerrilheiro revolucionário da segunda metade do século XX. Ou seja,
mesmo a partir 1959, em que o projeto político socialista visou
efetivar transformações sociais de cunho estrutural, as
representações de gênero atribuídas ao homem novo e ao

495 SCTHACTAE, A. M. A construção da biografia e da heroína cubana Celia Sánchez na Revista
Bohemia no ano de 1980. II Congresso Internacional de História UEPG-UNICENTRO, 2015.
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guerrilheiro mantiveram resquícios de antigas representações de
masculinidade vigentes nesta sociedade496.

Ainda sobre Guevara e a ação das mulheres na guerrilha durante a luta

insurrecional cubana (1952-8), que acabou por designar papéis secundários às

mulheres, Haydée desejava ir com Guevara para Bolívia na década de 1960. No

entanto, o mesmo não permitiu que ela fosse. Haydée ficou furiosa e chegou a

denomina-lo como machista497, e nenhum texto menciona sobre isto.

Juan Almeida, ex-guerrilheiro do M26, chega a afirmar que as mulheres foram

mais valentes que muitos homens, sugerindo, de certa maneira, que elas deveriam

se igualar aos homens. Isto demonstra que para o guerrilheiro considerá-las dignas,

necessitou compará-las com os homens guerrilheiros. Este momento em que

Haydée questiona, num tribunal, os soldados pelas violências cometidas, foi algo

exaltado diversas vezes para demonstrar a bravura de Haydée.
Quien luego sería el heroico comandante Juan Almeida, desde aquel
momento lãs calificó como mujeres más valientes que muchos
hombres, y así lo demostraron a la hora del combate frente a la
muerte de sus compañeros (en el caso de Haydée Del hermano y su
novio Reinaldo Boris Luis Santa Coloma), al ser detenidas, ante lós
vejámenes e insultos de sus captores498.

Assim como, Suárez Moreno:
Yeyé y Melba no titubearon nunca y en cada ocasión cumplían con rigurosa
disciplina, demostrando lo que, personalmente, eran capaces. Fidel, al
frente del movimiento liberador y los que en torno a él se aglutinaron,
tuvieron hacia las dos mujeres la mayor de las deferencias: la de
considerarlas, en todo y para todo, compañeras499.

Além de reafirmar noções generificadas características desde o século XIX,

apesar de propor uma alteração nas relações de gênero em Cuba, influenciados

pelo ideal do “homem novo”, e, posteriormente, pelo Código da Família, as tarefas

da Revolução foram divididas distinguindo as funções dos homens e das mulheres500.

Ainda, a historiografia oficial do país pós-Revolução sustentou o ideal da

mulher cubana como heróica e forte e atuante em todo o percurso histórico da Ilha.

Tal exaltação está ligado a construção da “nova sociedade cubana” em que a mulher

496 SANTOS, G. C. A. A revolução cubana e as representações de gênero. Revista Eletrônica da
ANPHLAC, n.14, jan./jun., 2013, p. 275.
497 RANDALL, M. Op. Cit..
498 PALOMÁRES CALDERÓN, E. Haydée y Melba: unidas eternamente en la historia patria. Cuba:
Granma, 2014.
499 SUÁREZ MORENO, M. Haydée y Melba, las compañeras. Cuba: Revista Mujeres, s/d.
500 SANTOS, G. C. A. Op. Cit., 2013.
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teria importante papel, continuando a lutar, mas agora nas perspectivas

revolucionárias. Também nesse aspecto a glorificação da mulher mambisa se tornou

presente, pois, as Lutas de Independência foram consideradas o marco inicial da

luta armada empreitada pelas mulheres e sua ação exemplar.

Em 1977 a heroína e presidente da FMC, Vilma Espín, proferiu um discurso

em nome da FMC em que foram definidas as novas atributos da mulher cubana:

“mãe, trabalhadora, lutadora no lar e na vida, e uma das responsáveis pela formação

dos “novos” cidadãos cubanos501”. No texto de Aida Reboredo, ao tratar sobre

Haydée ela afirma que: "Haydée conjugó sus tareas de madre y dirigente como lo

hacen las trabajadoras cubanas502". Ainda, a respeito da formação dos “novos”

cidadãos cubanos, novamente, a noção de mulher exemplar é apresentada.

Também neste processo muitos periódicos cubanos buscaram definir um

ideal de mulher cubana, como a Revista Mujeres da FMC. O texto de Cintio Vittier

demonstra este aspecto:
Porque en verdad Haydée era ante todo madre, una madre en
perenne vigilia y asistencia, que no se resignaba a ninguna mengua
del ser o de los seres a su alcance, a su amparo. (...) Cuando
Haydée hablaba del Moncada, no lo hacía sólo como participante en
un hecho histórico, sinto también en un hecho biológico y espiritual,
como una madre habla de un parto.]

Compreender o ataque ao Moncada como ter seu primeiro filho, em razão da

pouca experiência, foi algo defendido pela própria Haydée numa entrevista que

realizou em 1967503.

As concepções generificadas presentes na mitificação de Haydée

Sobre o processo de mitificação de Sánchez, Schactae salienta que: “ela é

apresentada como uma mulher abnegada, que amou as crianças e o povo cubano.

Portanto, a heroína surge como uma pessoa que dedicou sua vida a Revolução e ao

Povo, um modelo de feminilidade a ser seguido504”. A mitificação da Haydée não é

diferente: ela, sendo uma cubana exemplar, que entrou na guerrilha para libertar sua

pátria, se tornou a mãe do povo cubano. Seus filhos, Celia María e Abel Enríque,

501 VASSI, C. Op. Cit., 2007, p. 182.
502 REBOREDO, Aida. Para Haydée Santamaría, Casa de las Américas era sinónimo de la cultura
común de latinoamerica. Cuba: Revista Casa de las Américas, n. 124, 1981, p. 33.
503 SANTAMARÍA, H. Op. Cit., 1986, p. 19.
504 SCHACTAE, A. M. “Mulheres Guerrilheiras”: gênero e ideal de feminilidade na biografia da
cubana Célia Sánchez. Seminário Internacional Fazendo Gênero 10, Florianópolis, 2012, p. 8.
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pouco se pronunciaram, contudo, Celia María escreveu sobre sua mãe algumas

vezes. O fato de ter defendido políticas para o abrigo, em Cuba, de crianças de

outras nacionalidades em sua vida durante anos que vinham com intercâmbios à

Ilha, também não foi lembrada pelos nossos textos505.

Haydée também incorporou esta noção de exemplo de mulher cubana,

realçando características passionais, ao se comunicar com bailarina cubana Alicia

Alonso, numa carta datada de 1978: “Siempre serás ekjemplo de voluntad y firmeza,

y tal vez algún día podré contarte desde cuando te admiré, y cuántos de los que

tanto amé y hoy no están te veían como ejemplo de mujer cubana506".

Desta maneira, com a falta de um discurso que englobasse um olhar não

generificado em torno das funções das mulheres cubanas, o processo de mitificação

da Haydée também apresenta-se de forma semelhante, com sua associação ao

mundo privado, como uma mãe que cozinha para seus trabalhadores (alguns textos

ainda aludem que se sentiram órfãos após a morte de Haydée), sua noção de justiça

e defesa da pátria. Na glorificação das heroínas naconais, o ideal de maternidade se

apresenta fortemente, pois há uma necessidade de incorporar ideais de feminilidade

e masculinidade: o homem guerrilheiro e mãe preocupada507. Ainda, em função disto,

o período em que Haydée foi guerrilheira é mais detalhado e carregado com noções

de preocupação, cuidado, entre outros atributos, justamente por essa visão positiva

da mulher guerrilheira como um ideal de mulher cubana.

Villaça, ao analisar a mitificação de Che Guevara nas canções cubanas508,

ressalta algumas noções que também são encontradas nos textos sobre Haydée:

uma mulher generosa, justiceira, simples, piedosa e que não tinha muita vaidade.

Um ou mais dos atributos mencionados são enfatizados por todos os textos.

Segundo a historiadora, tais canções incorporaram a própria noção de “homem

novo” que ele desenvolveu em vida. Além disso, o texto de P. A. García relata que,

quando viu Haydée pela primeira vez em 1967 na Universidad de Habana a mesma

estava sem maquiagem e com roupas simples509. Isto também pode estar

relacionado com o desejo de moldar a imagem de Haydée como, de certo modo,

assexuada.

505 RANDALL, M. Op. Cit..
506 SANTAMARÍA, H. Carta a Alicia Alonso. Cuba: Revista Casa de las Américas.
507 SCHACTAE, A . M. Op. Cit., 2015.
508 VILLAÇA, M. M. Op. Cit., 2006.
509 GARCÍA, P. A. Yeyé, la heroína. Cuba: La Jiribilla, 2010.
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Como Guevara, que foi glorificado como um exemplo de moral para o povo510,

marcado pelo seu próprio ideal de “homem novo”, Haydée também foi vista como

um exemplo de mulher cubana. Para Suárez Moreno, “los nombres de las dos

mujeres que fueron al Moncada hace mucho que trascendieron la historia,

sintetizando el heroísmo de la cubana en todos los tiempos de su historia, su decoro

y dignidad511”.

Sua atuação na Casa também foi vista como exemplar para as próximas

gerações: "tu personalidad será recreada por los artistas y se convertirá para

nuestros hijos y las generaciones futuras en una hermosa leyenda, uno de esos

mitos deslumbrantes que los pueblos enriquecen en su imaginación512”. Como

também:

esforcémonos por continuar prolongando los surcos que
Haydée abrió, y depositando en ellos las simientes
revolucionarias que son su ejemplo de heroísmo y su
interesante trabajo que sólo la muerte ha podido interrumpir por
quién sabe qué designio voluntario513.

Os textos também ressaltam, profundamente, a humanidade de Haydée:

como ela sempre atuou pensando no próximo, como era justa, não gostava de julgar

ninguém. Como afirma Silvio Rodríguez:
fue una gran maestra, una gran madre cariñosa, inteligente. Y algo
que le agradezco mucho es haberme hablado de los héroes
legendarios como seres humanos y no como mitos, porque eso me
hizo dar cuenta de que eran personas como uno mismo, con
actitudes que se podían imitar, y que sus ejemplos no eran cosas de
dioses inaccesibles, sino de conducta humana, pero conducta
posible para quien se lo propusiera y fuera capaz514.

A humildade neste sentido demonstra uma perspectiva feminina ao seu

trabalho, o que a afasta de noções politizadas. Como Silvio Rodríguez que ao

afirmar que “ella me hizo ver que la Historia, con mayúsculas, la escribían personas.

Y que todo el mundo, por humilde que fuera, tenía la oportunidad de asaltar un

Moncada en su vida515", deixa em segundo plano noções politizadas das atividades

de Haydée.

510 MISKULIN, S. Os intelectuais cubanos e a política cultural da Revolução (1961-1975). São Paulo:
Alameda, p. 144.
511 SUÁREZ MORENO, M. Las dos mujeres de Moncada. Cuba: Revista Mujeres, 2013.
512 LEISECA, M. Op. Cit., p. 46.
513 TORRES ESPINOSA, E. Carta. Cuba: Revista Casa de las Américas, n. 124, 1981.
514 GARCÍA, P. A. Sensibilidad y pasión hechos mujer: Haydée Santamaría. Cuba: Revista Mujeres, n.
623, 2013.
515 RODRÍGUEZ, S. Un beso. Cuba: La Jiribilla, 2010.
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Também transformam suas pequenas fraquezas em grandes obstáculos, aos

quais ela corajosamente lutou e, a partir disso, trabalhou bravamente para o M-26.

Sua asma, mesma doença que tinha Che Guevara, foi descrita dessa maneira por

Marta Rojas.
ni su asma ni el esfuerzo físico extraordinario la arredraron. Pero, en
sus condiciones, con su autoridad revolucionaria, y demás
características esenciales para llevar adelante cualquier tarea,
asumió con entusiasmo y decisión su arduo trabajo en el exilio, en su
condición de integrante de la Dirección Nacional del 26 de Julio”.

Ter realçado o esforço físico de Haydée na luta insurrecional também é um

elemento que caracteriza noções generificas, em vista de que a concepção de

fragilidade é associado à feminilidade. Este mesmo aspecto pode ser compreendido

a partir da bravura de Haydée de continuar lutando após ter amedrontada com a

exposição de partes extraídas de seu irmão e de seu noivo.

Outra associação feminalizada constante acerca da Haydée refere-se a

denomina-la pelo seu apelido íntimo, Yeyé. Cabrera Infante comenta que Haydée foi

constantemente referida por esse apelido em Cuba516. Alguns textos intercalam

denominar ela de Haydée e Yeyé, buscando, de certa maneira, se “aproximar” dela,

quando escrito por indivíduos que não conheceram-na pessoalmente. Ao referencia-

la por intermédio de um apelido, os autores tratam-na de maneira genereificada,

posto que, ao invés de Guevara. Os heróis (masculinos) não são geralmente

denominados desta forma.

Um último aspecto que merece destaque alude ao apreço que Haydée sentia

por girassóis também era algo supérfulo que se tornou relevante para sua

mitificação. Encabeçada essencialmente por sua filha, Celia María, ela descreveu

que sua mãe gostava muito de girassóis uma vez que elas se tratam de flores

revolucionárias: são inteligentes, belas, fáceis de plantar, úteis e gostam de viver em

companhia. Logo, pretende demonstrar o forte sentimento revolucionário que

Haydée manteve até na formação de seus filhos. A edição n. 150 de 1985 da

Revista Casa chegou a estampar a edição celebrativa para Haydée com girassóis na

capa, contra-capa e as páginas em que cada texto foi impresso.

Noções generificadas englobaram também a construção do discurso em torno

de seu suicídio, em função dos textos reafirmarem com grande veemência os

516 CABRERA INFANTE, G. Op. Cit..
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traumas sofridos por Haydée em Moncada, aos quais nunca foram superados, até o

momento em que, em 1980, não aguentou mais e pôs um fim em sua vida, se

tornando um tipo de mártir da Revolução. Esta é nossa próxima e última discussão.

O suicídio de Haydée Santamaría

Para refletirmos acerca do suicídio de Haydée e forma como foi retratado pela

história oficial cubana iremos nos basear na historiografia sobre o tema, as obras

publicadas por exilados cubanos e a maneira como nossos textos retrataram sua

morte trágica. Assim como, analisaremos textos sobre cubanos em sites

estadunidenses que apresentam uma posição contrária a da Revolução, para

compreender as visões diferenciadas sobre o suicídio de Haydée daquelas

defendidas pela memória oficial cubana. É importante salientar que ao analisar tais

textos é preciso ter cuidado devido a clara posição política dos autores,

essencialmente de dois autores que tiveram problemas diretos com o governo de

Fidel Castro, Díaz Castro e Montaner Suris.

Também não deixa de ser importante realçar que, por meio deste capítulo,

não pretendemos solucionar as razões do suicídio de Haydée, algo que está além

do nosso alcance. Muito menos “finalizar” a discussão com um diagnóstico único.

Buscamos, simplesmente, discutir as formas como o suicídio da Haydée foram/são

interpretadas pela memória oficial cubana e as demais questões relacionadas as

decorrências do suicídio, por textos opinativos anticastristas, bem como apontar

algumas questões relacionadas às decorrências do suicídio.

O ato de escolher e provocar sua própria morte em larga escala ocorre em

Cuba desde a colonização pela Espanha no século XVI. Uma grande quantidade de

indígenas optaram pelo suicídio (sozinhos ou em grupos) do que viver sob tal modos

impostos pelos espanhóis, com seus mau-tratos. Pérez Jr. chega a afirmar que os

“Cubans from the colonial period through the present have embraced the efficacy of

suicide as a plausible response to life517”. Isto rendeu à Ilha um dos maiores índices

de suicídio do mundo há 150 anos, segundo esse autor518. Desta maneira, o suicídio

teve um grande papel na construção da nação em Cuba519.

517 PÉREZ JR., L. A. Op. Cit., p. 5.
518 Ibidem.
519 Idem.
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O suicídio de Haydée, pela memória oficial cubana, é atribuído unicamente a

sentimentos passionais, essencialmente o assassinato de Abel e de Boris (este em

menor medida) após ambos serem presos pelos soldados de Batista no ataque ao

Quartel Moncada em 1953. Haydée nunca teria superado os eventos decorrentes ao

assalto ao Moncada em 1953 e em 1980, em 26 de julho de 1980, 27º aniversário do

evento, anos 57 anos de vida, ela cometeu o ato suicida. Com exceção de

pouquíssimos texto que afirmam isso claramente (alguns autores que conheceram-

na em vida), a maioria da nossa documentação trata os traumas de Moncada de

maneira sutil e indireta, argumentando sobre o profundo pesar dela que nunca foram

esquecidos.

Haydée atirou com um revólver calibre .45 posto dentro de sua boca520. Seu

filho mais velho, Abel Enríque, encontrou o corpo, algo que segundo Randall, afetou-

o seriamente durante o resto de sua vida521 (ele e sua irmã mais nova, Celia María,

morreram em um acidente de carro em 2008). Contudo, Cabrera Infante comenta

que, segundo relatos, Haydée suicidou-se em seu escritório, na Casa de las

Américas, na noite da celebração do 27º aniversário de Moncada522. Nenhum dos

textos de nossa documentação menciona o local de sua morte e temos apenas

esses dois relatos citados sobre seu corpo. Obscurecer o local exato de seu suicídio,

caso o mesmo tenha ocorrido na Casa, seria uma maneira de evitar retratar o ato

como pública, dentro de uma instituição governamental.

Os textos demonstram, desta maneira, a preocupação e cautela do governo

cubano de relatar o suicídio de uma de suas heroínas no 27º aniversário de um

evento histórico da Revolução. O ator português Rogério Paulo não deixa de ser

emblemático ao afirmar que o correto é lembrar a vida de alguém e não a sua

morte523.

Esta preocupação ocorreu desde o dia do suicídio de Haydée. Dado que,

como mencionado por Cabrera Infante, o governo cubano tentou atribuir a data do

suicídio de Haydée aos dia 28 de julho, ou 27, quando seu irmão e noivo foram

assassinados. Porém, isto não se manteve e logo a data real foi divulgada: 26 de

julho. O escritor também afirma que enrolaram a cabeça de Haydée com um lenço

520 DÍAZ CASTRO, T. El suicidio de Haydée Santamaría ¿Comprendería que asaltar el Moncada fue
una locura que segó la vida de su hermano y su novio?”. EUA: CubaNet, 2013.
521 RANDALL, M. Op. Cit., p. 192.
522 CABRERA INFANTE, G. Op. Cit., p. 180.
523 PAULO, R. Carta. Cuba: Revista Casa de las Américas, n. 124, 1981.
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vermelho numa tentativa de encobrir que foi um suicídio524, escondendo o ferimento

de bala em seu crânio.

Para Roberto Jesús Quiñones Haces525 no texto “El suicidio más famoso de la

revolución cubana. Algunos suicidios significativos fueron los del comandante Félix

Pena y Osvaldo Dorticós. Aunque sin dudas, el más famoso de todos fue el de

Haydée Santamaría526” (28 de julho de 2015, publicado no CubaNet, periódico

publicado nos EUA por exilados cubanos, característico por opiniões fortemente

contrárias a do governo cubano). Este título, como diz o título, trata sobre o “suicídio

mais famoso de toda a Revolução Cubana” e menciona as atitudes do governo

cubano em camuflar o acontecimento. Segundo o autor, a notícia foi divulgada no

dia 29 de julho e sem nenhum comentário explicando o evento, apenas informando

sobre Haydée e suas principais atividades políticas. Muitos cubanos também

acreditam que tenha ocorrido na noite do dia 26.
El 29 de julio de 1980 los cubanos despertaron con una noticia
estremecedora. La información, repetida en tono grave por las
emisoras de radio, apareció también en una escueta nota en la parte
superior derecha del periódico oficial del partido comunista de esta
forma: “Granma cumple el amargo deber de informar que en horas
de la tarde de ayer se privó de la vida la destacada luchadora
revolucionaria, heroína del asalto al cuartel Moncada y combatiente
de la Sierra Maestra, Haydée Santamaría Cuadrado, quien era
miembro del Comité Central de nuestro partido, miembro del Consejo
de Estado y directora de la Casa de las Américas527”.

Carlos Alberto Montaner Suris528 em “Alfredo Guevara y el suicídio de Haydée

Santamaría” (2011)529 pondera sobre este mesmo aspecto.
Haydee Santamaría –como es notorio– se dio un balazo en la cabeza
en torno al 26 de julio de 1980. La fecha es importante. No se mató
en marzo ni en diciembre. Se mató en julio, probablemente en la

524 CABRERA INFANTE, G. Op. Cit., p. 180.
525 Roberto Jesúse Quiñones Haces é um escritor e poeta cubano nascido em 1957. Ainda residente
em Cuba, é um membro da UNEAC e também escreve para o CubaNet.
526 QUIÑONES HACES, R. J. El suicidio más famoso de la revolución cubana. Algunos suicidios
significativos fueron los del comandante Félix Pena y Osvaldo Dorticós. Aunque sin dudas, el más
famoso de todos fue el de Haydée Santamaría. EUA: CubaNet, 2015.
527 Ibidem.
528 Carlos Alberto Montaner Suris é um escritor, periodista e político cubano (nascido em Havana em
03 de abril de 1943) conhecido sobre suas posições contrárias ao governo de Castro. Em 1961 ele e
outros adolescentes foram aprisionados e condenados pelo governo cubano, acusado de integrar um
grupo terrorista contrário ao governo. Fugiu da prisão e saiu da Ilha, indo morar na Espanha e nos
EUA.
529 MONANTER SURIS, C. A. Alfredo Guevara y el suicidio de Haydée Santamaría. EUA: Neo Club
Press, 2011. Este texto é um pequeno trecho da obra do autor De la literatura considerada como una
forma de urticaria (1980).
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noche del sábado 26, aunque las autoridades cubanas no lo
anunciaron hasta la mañana del lunes 28530.

Ainda, de acordo com Tania Díaz Castro531 no texto “El suicidio de Haydée

Santamaría ¿Comprendería que asaltar el Moncada fue una locura que segó la vida

de su hermano y su novio?”, também publicado no CubaNet em 2013, “en la

cronología del 2007, editada por el gobierno, no aparece el trágico suceso, ocurrido

el 26 de julio de 1980”. Deste modo, semelhante aos textos publicados em sites

oficiais cubanos, os livros de história oficiais produzidos pelo governo procuram

minimizar o evento de sua história. Díaz Castro também afirma “la prensa oficial casi

nunca reseña el percance532”.

Estes três autores, que publicaram em periódicos não vinculados ao governo

cubano e possuem posições contrárias ao mesmo, concordam que o suicídio de

Haydée representou/a uma “falha” no governo revolucionário e que o mesmo se

tratou de um ato político realizado por Haydée. Porém, nestes textos, há demasiada

opinião sobre o governo cubano, o que acarreta na cautela com as informações

presentes. Além disso, não deixa de ser significativo que a obra de MaClean em

homenagem à Haydée, que contou com o apoio para a publicação da Casa de las

Américas, ao traduzir o poema de Fina García-Marruz, traduzindo a palavra “suicida”

para “morte”533.

Segundo Díaz Castro, “la llamada “Heroína del Moncada no sólo escogió esa

fecha tan significativa para dispararse en la boca una bala calibre 45”, algo que

poderia ter coincidido “con ciertos hechos ocurridos días antes, que tal vez pudieron

influir”. Os certos eventos que aconteceram dias antes do suicídio de Haydée, como

comentado por Díaz Castro e Quiñones Haces, foi o Êxodo de Mariel, quando 130

mil cubanos e estrangeiros partiram da Ilha em direção aos EUA, que durou de abril

até outubro de 1980. A autora questiona-se se Haydée sabia que Fidel Castro

ordenou estes atos e denominou-os de escória, além das embarcações Olo Yumi e

Veinte Aniversario que foram metralhadas acarretando na morte de centenas de

pessoas. Quiñones Haces menciona que “existe otra situación [Êxodo de Mariel] de

530 Ibidem.
531 Tania Díaz Castro nasceu em Cuba em 1939. É uma escritora que teve alguns de seus livros
publicados pela Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Foi presa em 1989-90 por pedir um plebiscito
para Fidel Castro. Atualmente mora nos EUA. Dados retirados do próprio texto citado.
532 DÍAZ CASTRO, T. Op. Cit..
533 GARCÍA MARRUZ, F. There where the light does not forget its warriors. In: MACLEAN, B. Op. Cit.,
2003, p. 116. O original em espanhol encontra-se em: GARCÍA MARRUZ, F. En la muerte de una
heroína de la Patria. Cuba: Revista Casa de las Américas, n. 124, 1981.
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la que no se habla mucho y que según los rumores que circulan fue la verdadera

causa del suicidio de Haydée y de Dorticós534”. Para Franqui as atrocidades do

Êxodo de Mariel foram o ponto final para Haydée.
Haydée no pudo más. Protestó violentamente. Discutió con Ramiro
Valdés y Raúl Castro. El Mariel había ocurrido a fines de mayo. Un
mês después, ironías de la historia, Fidel dedica el 26 de julio de
aquel año de 1980 a la memoria de Abel Santamaría. Haydée
entonces dio su respuesta al Mariel, a Fidel Castro, al fracaso de la
revolución. Para ella el 26 de julio era otra cosa. Y para conmemorar
la fecha se disparó una ráfaga de ametralladora. Y en Cuba fue como
si hubiese suicidado y muerto la revolución535.

Cabrera Infante chega a mencionar que Mariel afetou muitos dos

trabalhadores da Casa que eram funcionários de Haydée, todavia, não afirma sobre

ela especificamente536. A partir de tal constatação o escritor discute suas

perspectivas sobre o ato, as quais algumas já foram comentadas nesse subitem e

outras que ainda serão.

Haydée teria redigido uma carta – que nunca se tornou pública – para Fidel

Castro antes de se suicidar537. Quiñones Haces também menciona sobre “una larga

y amarga carta” de Haydée para Fidel antes dela suicidar-se, em que a mesma

afirma sua posição contra aos atos dele perante o Êxodo de Mariel. Porém, o

conteúdo desta carta ainda é desconhecido. Como defende o Quiñones Haces
mostrando su desacuerdo con la violencia fascista desatada por el
estado. Fidel nunca le respondió, ni tampoco aceptó la discusión del
problema. Añado que no fue el único caso de disentimiento dentro de
la alta jerarquía castro comunista pues a su posición se unió, además
de Dorticós, Carlos Rafael Rodríguez, quien en sonada entrevista
para una revista mexicana dijo tajantemente que el éxodo por el
Mariel no beneficiaba en nada a la revolución.

De acordo com Quiñones Haces ”así que la parquedad oficial, como siempre

ocurre cuando no existe una información transparente, provocó un mar de

especulaciones, algunas ya com raíces en el imaginario popular”. Este imaginário

popular já enraizado refere-se a noção de que Haydée nunca teria superado as

atrocidades ocorridas pós-Moncada. Montanet Suris compreende a importância

deste evento para o suicídio de Haydée, porém, ele seria como uma resposta a falta

de democracia que existiria na Ilha.

534 QUIÑONES HACES, R. J. Op. Cit..
535 FRANQUI, C. Op. Cit., p. 366. Grifo nosso.
536 CABRERA INFANTE, G. Op. Cit., p. 180.
537 Idem, p. 280.
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Veintinueve años más tarde, Haydee Santamaría quiso unirse a los
muertos del Moncada. Quiso unir su suerte a la de Boris, su novio; a
la de su hermano Abel y a la del puñado de jóvenes heroicos e
idealistas que murieron a tiempo, en olor de ilusión, con la última
mirada puesta en el sueño de un país democrático y libre.

Os textos integrantes da memória oficial cubana pautaram-se neste

imaginário e consideraram os acontecimentos em Moncada como a principal e,

muitas vezes, a única razão possível para o suicídio de Haydée. Sendo, de acordo

com Quiñones, Haydée uma mulher “muy conocida y, además, una figura de primera

línea de lo que fue la revolución cubana” o seu suicídio não poderia suscitar

questionamentos sobre um possível ato político em função do governo castrita. Para

Montanet Suris “Haydee Santamaría se mató por razones nítidamente políticas. Si

las motivaciones hubieran sido de otra naturaleza, nadie más interesado que el

gobierno cubano en revelarlas”. Ainda, segundo o escritor, o suicídio dela seria um

ato político semelhante a outros, como o de Eduardo Chibás em 1951.
Haydee Santamaría se mató por fidelidad a sus muertos. Se mató
como se mató Félix Pena, el comandante de la Sierra Maestra, y
como se mató Alberto Mora, el comandante del Directorio Estudiantil,
porque los suicidas políticos se matan para advertir y para censurar.
Se matan para dar, como Eddy Chibás, un último y enérgico
aldabonazo en la dormida conciencia de las gentes.

Eduardo Chibás teve um importante papel para a constituição de uma ética

no M-26, baseada na postura anticorrupção (a corrupção era vista por Chibás como

uma “vida fácil”) e pela defesa do sacrifício revolucionário. A morte trágica de Chibás

chocou Cuba538 e de acordo com Saddi “o que morria não era um simples político,

mas um irmão próximo e honesto que havia penetrado em todas as casas de Cuba

pelo rádio e traçado uma verdadeira cruzada contra os corruptos e aproveitadores

do mal539”. O mesmo cometeu suicídio por razões políticas e publicamente quando

estava uma entrevista ao vivo numa rádio cubana, em que Chibás, entretanto,

cronometrou o tempo errado e se matou minutos após o programa já ter saído do

ar540.

A conduta frente ao suicídio como um ato de escolha para a liberdade da

pátria estruturou-se desde os líderes independentistas cubanos do século XIX,

acarretando na glorificação da imagem do mártir, algo que será discutido

538 SADDI, R. Op. Cit., p. 64-7.
539 Idem, p. 65.
540 CABRERA INFANTE, G. Op. Cit., p. 164.
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posteriormente. Neste primeiro momento o essencial a compreender é que tal

conduta influenciou alguns políticos cubanos da década de 1930 (como Eduardo

Chibás) e auxiliou na formação de uma norma de comportamento no M-26 que

enobrecia a prática de dar sua própria vida para a luta armada. Pérez Jr. afima que

isto se tornou algo indispensável para a luta armada das décadas de 1930 e 50541.

Um evento que não foi comentado pela nossa documentação, ocorrido em

1956, teria também importância para a problematização do suicídio. Haydée, como

já dissemos, ocupou uma importante função durante a luta insurrecional para o M-26:

entrar em contato com figuras políticas importantes para o movimento rebelde e

reorganizar o mesmo. Segundo Pérez Jr., Haydée teria se encontrado com Colonel

Cosme de la Torriente, após ele fracassar numa reunião que visava uma negociação

pacífica entre Batista e a oposição, para convence-lo a suicidar-se como um ato

político. Haydée teria afirmado que “suicide is a political weapon”. Além disso, para

Haydée, deste modo, Torriente seria sempre apreciado pela História. O historiador

finaliza argumentando que a mesma teria se suicidado 25 anos depois.
In 1956, the distinguished octogenarian veterano of the Liberation
Army Colonel Cosme de la Torriente organized a “civic dialogue”
designed as a fórum to negociate a peaceful political settlement
between the government of Fulgencio Batista and representatives of
the oppositon. The negotiations – what historian Hugh Thomas
characterized as “the last hope for Cuban middle-class democracy –
ended in dismal failure, with Batista subsequently ridiculing the civic
dialogue and publicy humiliating de la Torriente. The story is told that
days after the suspension of the negotiations, a young Haydée
Santamaría arranged to meet de la Torriente to offer a proposal:
“Look, Dr. de la Torriente, you are a veteran, you are a patriot, but
you have failed in the dialogue with the dictatorship. You are already
in the final years of your life, but you can still lend a great servisse to
Cuba, a service that will be proberly appreciated by history. Look, Dr.
de la Torriente, why don’t you commit suicide. Suicide is a political
weapon”. Nearly twenty-five years later, Haydée Santamaría would
die by her own hand542.

Como referência o autor disponibilizou um link em que originalmente retirou o

depoimento de Torriente, mas o mesmo não abriu e não pudemos acessá-lo.

Contudo, ainda é um depoimento valioso que pode demonstrar o que Haydée

acreditava e defendia, assim como, a influência dessa norma de conduta que pairou

o M-26.

541 PÉREZ JR., L. Op. Cit., p. 336.
542 Idem, p. 320. O autor cita apenas um site referente em que teria recolhido o testemunho, contudo
não conseguimos acessa-lo.
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Para Quiñones Haces existem diversas mortes suspeitas de revolucionários

do M-26, como Camilo Cienfuegos e Cristino Naranjo. No entanto, nenhuma dessas

mortes foram/são discutidas pela imprensa oficial cubana e não são produzidas

reportagens ou entrevistas com familiares. O autor defende que a informação, na

Ilha, é fundamentada nos preceitos doutrinatórios do PCC. A partir do momento em

que os suicídios começarem a ser divulgados o povo ficaria surpreso com a grande

quantidade desses atos que ocorrem em Cuba. Por fim, Quiñones Haces afirma que

os suicídios mais famosos do governo revolucionário seriam dos comandantes Félix

Pena e Osvaldo Dorticós, “aunque sin dudas, el pistoletazo más famoso de la

revolución cubana fue el de Haydée Santamaría”.

Díaz Castro, Montaner Suris e Quiñones Haces escrevem sobre o suicídio de

Haydée como algo triste, demonstrando sentimentos e respeito com ela. A primeira

autora conheceu Haydée e relata sobre sua vivência com ela, afirmando os

preceitos descritos pela nossa documentação: como uma mulher sensível, humilde e

capaz de dirigir reuniões com intelectuais e artistas apesar de não ter completado

seus estudos. Isto demonstra força da representação de Haydée, atingindo inclusive

indivíduos que se propõem a dialogar contra a Revolução.

Díaz Castro também menciona que Haydée não tinha aparência de ser uma

mulher importante, se vestia como uma mulher simples e era evidente que ela não

se importava com grandes cargos políticos, como os de membro “del Comité Central

del Partido Comunista de Cuba, y del Consejo de Estado, así como directora de

Casa de las Américas”. Deste modo, apesar da autora tratar o suicídio de Haydée

como um ato político, Díaz Castro rebaixa a importância da trajetória política dela e

considera a atuação de Haydée como guerrilheira como mais importante que sua

presidência na Casa.

Ao comentar sobre o papel de guerrilheira de Haydée, Díaz Castro atesta que

o assalto ao Quartel Moncada em 1953 foi um ato terrorista e sangrento. Cabrera

Infante chega a definir o ato como suicida, pois não tinha chances de ser uma vitória

e Haydée como “uma das mulheres suicidas no assalto ao quartel Moncada, uma

enfermeira mais disposta a morrer do que salvar vidas”543. De acordo com a autora,

Fidel Castro confessou em 28 de julho de 2013 que aquele não foi um ato racional,

que teria sido mais conveniente iniciar a luta nas montanhas. A autora, portanto,

questiona-se se

543 CABRERA INFANTE, G. Op. Cit., p. 165.
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¿acaso Haydée ya se había dado cuenta de que el ataque al
Moncada fue una Idea loca de Fidel, por cuya causa ella había
perdido a su novio, y a Abel, el hermano más querido?
¿Acaso el día de su muerte sintió remordimiento al pensar en el
joven militar del Ejército que, amable y caballero, la ayudó a bajar del
tren sus pesadas maletas com armas, quizá también asesinado por
sus amigos disfrazados de militares?

Franqui ressalta que Haydée nunca superou o Moncada e sofreu perdendo

vários de seus companheiros ao longo de sua vida. “Había en Haydée un fuerte

deseo de compartir la suerte de sus compañeros del Moncada y la clandestinidad;

queria que el enemigo la matase en la Sierra o en la ciudad, y el enemigo unas

veces y el azar otras, respetaban su vida544”.

Quiñones Haces também comenta que Haydée não era uma mulher tolerante

e defendeu diversos intelectuais nos anos 70, algo que teria sido complicado e

gerado problemas com o governo revolucionário.

Montaner Suris também propõe um questionamento envolvendo Alfredo

Guevara, presidente do ICAIC. O autor, que detêm um posicionamento

profundamente contrário ao governo cubano, argumenta que “la formación y la

información son incompatibles con la militancia castrista. El castrismo, después de

más de medio siglo de práctica nefasta, sólo puede reclutaradeptos en los estratos

menos educados del país, zonas en las que la emoción sustituye al análisis y la

superstición al juicio objetivo. De esta situación ni siquiera se escapan los

intelectuales marxistas”. Montaner Suris, logo, contesta as diversas atitudes de

Guevara apoiando o governo cubano. O escritor relaciona isso afirmando que

Haydée teria se suicidado após atentar o que o governo cubano constituiu.
La ineficacia, las arbitrariedades, los abusos del sistema no son
fenómenos ajenos a la esencia del castrismo, sino las naturales
consecuencias inherentes al modelo elegido. Es absolutamente
irracional esperar la modificación de ese sistema. Por eso se mato
Haydee Santamaría: porque comprendió, con lucidez, que no había
espacio para la esperanza.

Tanto os três autores citados, como Cabrera Infante e Carlos Franqui, são

enfáticos em ressaltar que o suicídio de Haydée foi um feito político. Porém, os

familiares, alguns dos amigos íntimos dela e seus admiradores, em Cuba, reafirmam

que o mesmo foi por um motivo passional.

544 FRANQUI, C. Op. Cit., p. 365.
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Cabrera Infante questiona-se sobre as razões que a levaram ao ato e ao

mesmo tempo defende que foi uma prática política: “neurose larval que aflora

brutalmente? Por que não falar de desengano, de desilusão total ou de simples

expediente do suicídio como resposta moral à derrota que não vê saída?545”. O

escritor posiciona o suicídio de Haydée como dramático e defende que Haydée, ao

contrário de seu irmão e noivo, preferia não ser uma mártir da Revolução Cubana,

mas uma suicida (uma posição que foi tomada de forma contrária pela memória

oficial cubana, que veremos posteriormente).
(...) pensei que a Yeyé familiar que conheci não era uma vítima: seu
suicídio foi uma declaração de princípios, e de fins. O suicídio era
sua única ideologia, apesar do fidelismo que a tornou política, e do
marxismo, ao qual se converteu mais tarde. Haydée Santamaría não
tinha nascido para a morte, como todos, mas para o suicídio, como
the unhappy few. Esta fé revelada agora era a fé de uns poucos e a
única ideologia cubana possível à Revolução, à República antes, a
Cuba desde o século passado546.

Por fim, para o escritor a causa do suicídio de Haydée (que “se suicidara: ao

poder com a bala na mira547“) não foi o possível tédio por falta de afazeres, mas pela

desilusão do poder absoluto, sem deter-se em argumentar mais sobre o assunto.

Acreditamos que Cabrera Infante defendeu que a posição privilegiada de Haydée

como chefe de uma instituição cultural a qual não era a melhor qualificada, cargo

que deveu-se à sua relação com Castro, acabou por ser influenciada e utilizando

seu poder de diferentes maneiras, porém, esta grande quantidade de poder acabou

por “cansá-la”, de certa forma. Como demonstramos no capítulo anterior, não

acreditamos que Haydée tinha tanto poder de fato em Cuba mas grande visibilidade

(para melhor compreender sobre o poder de Haydée seriam necessários

documentos oficiais da Casa ou relatos, não ligados à memória oficial cubana).

Franqui, atuante como guerrilheiro no M-26 e no governo cubano até se exilar

em 1968, que como Cabrera Infante viveu de perto a Revolução e as ações de

Castro, também compreendeu o suicídio de Haydée como uma ação política. Para

ele: “en la historia de Cuba el suicidio político es una tradición548”.

Também para Franqui, as constantes desilusões que Haydée teria tido em

relação com as práticas de Castro teriam desgastado-a, dado que a mesma sempre

545 Idem, p. 180.
546 CABRERA INFANTE, G. Op. Cit., p. 159.
547 Idem, p. 88.
548 FRANQUI, C. Op. Cit., p. 350.
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foi muito fiel a ele e a sua amada Revolução. Como já foi dito, o escritor afirmou que

Haydée teve duas ilusões em 1966-7. E, quando do caso com Padilla que um grupo

de intelectuais redigiram um telegrama destinado à Haydée, ele foi interceptado pelo

governo e entregue diretamente a Fidel, que considerou o ato de Haydée como

contrarevolucionário e questionou a própria por manter relações com indivíduos

considerados inimigos do governo. Haydée se explicou porém teria ficado magoada

e pensado: “¿Cómo es posible, se perguntaba, que Fidel desconfíe de mí?549”. A

última e maior ilusão dela após a política violenta do governo frente aos que queriam

sair de Cuba em Mariel, como já foi citado. Este evento não foi exposto por nenhum

texto.

Retomando, Haydée não teve uma atuação política plena em Cuba após a

Revolução e acreditamos que ela acabou por aceitar esse papel ao qual foi

designada, mas não se sentiu completamente satisfeita e útil. Sua filha mais nova,

Celia María Hart Santamaría, comentou que sua mãe nunca apreciou se sentir inútil,

que ser revolucionário implica em ser útil. Hart Santamaría chega a comparar isto

com Martí: “Martí dijo alguna vez que creía en la utilidad de la virtud. Mas a Haydée

le gustaba la contrapartida: “la virtud de la utilidad”. Siempre que se es útil se es

virtuoso, y siempre que se es virtuoso se es feliz. Así de sencillo”. Sua filha também

afirmou que a Revolução Cubana foi a revolução dos girassóis e “a los girasoles no

los reduce usted tan fácil. Sus cuellos verdes se resisten siempre, a no ser que

quiera usted utilizarlos en provecho... tal cual como mi madre. Ella murió con el

único objeto de seguir viva, como para convertirse en aceite de girasol550”. Ainda

neste mesmo texto, Celia María retrata sua mãe como uma mulher forte, sábia e

infeliz. Ela argumenta que sua mãe se juntou a outros dois fantasmas que nunca a

abandonaram em vida: Martí e Guevara, sendo ambos muito felizes pois sempre

foram úteis.

Houve a pretensão em transformar Haydée em uma mártir da Revolução. Em

função de seu suicídio ocorre a preocupação pela memória oficial cubana de realçar

uma mulher que sempre sentiu muito amor e dor por seus companheiros

guerrilheiros, com a profunda ênfase em seu irmão Abel e em menor medida, seu

noivo Boris. Os autores de nossas fontes buscam utilizar a dor que a mesma sentiu

durante toda sua vida para transformá-la não apenas em uma heroína, mas também

549 Idem, p. 366.
550 HART SANTAMARÍA, C. M. Las lecciones del girasol. Cuba: La Jiribilla, 2010.
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num mártir da Revolução. Deste modo, Haydée, considerada uma heroína da

Revolução por seus atos durante a luta insurrecional cubana, também é vista como

mártir por ter se “sacrificado” pela pátria. Marta Rojas salienta que
cuando [Haydée] murió también me preguntaron qué yo pensaba,
hoy reitero lo que respondí entonces: Haydée, en el fondo, fue
también un mártir del Moncada que durante un tiempo venció con
creces su muerte, íntimamente deseada aquel 26 de julio, junto a
Abel y a Boris cruelmente torturados, por eso fue dos veces
ejemplar551.

Em alguns momentos a construção de sua imagem como heroína, baseada

na noção de mártir da Revolução, é empregado um teor religioso cristão. De acordo

com Villaça, as representações sobre Guevara nas canções latinoamericanas

transmitem a ideia dele como “como mártir, cristão generoso, solidário, sem vaidade

alguma – perceptível em “Hombre”, na qual Silvio Rodríguez constrói a idéia de Che

como um homem muito simples e piedoso que não tem sequer um sobrenome552”.

(Assim como, no imaginário cristão envolvido na mitificação de José Martí que trata-

o como um “apóstolo”553). Como vimos no capítulo anterior, noções semelhantes são

encontradas nos textos sobre Haydée: uma mulher generosa, justiceira, simples,

piedosa e que não tinha muita vaidade. Um ou mais dos atributos mencionados são

enfatizados por todos os textos. Tais atributos, portanto, constituem o apanhado

geral que pretende transformá-la em uma mártir da Revolução.

Como menciona Schactae, há no discurso oficial cubano sobre seus heróis e

heroínas o desejo de “santificá-los”554. Ainda a respeito deste imaginário cristão em

torno dos heróis cubanos do século XX, Fernández Retamar em seu texto busca

aproximar Haydée da Santa Teresa de Ávila, sacralizando-a numa perspectiva

mística. De acordo com o escritor, ambas ansiavam pela morte: Haydée nunca teria

superado o assassinato de Abel e Boris em 1953 e, desde então, convivia com

profunda tristeza e desejava a morte. Fernández Retamar utiliza a morte de Haydée

como uma forma de transformá-la numa santa.

Neste mesmo texto Fernández Retamar relembra que Haydée um dia em que

Haydée perguntou se ele falaria na tumba dela. “Durante un momento yo había

olvidado que, por debajo o por encima de las palabras que cruzaba con nosotros,

ella andaba siempre dialogando con sus muertos, que llevaba dentro, con la muerte”.

551 ROJAS, M. La Haydée que conecí. Cuba: La Jiribilla, 2010.
552 VILLAÇA, M. M. Op. Cit., 2006, p. 363.
553 Ibidem.
554 SCHACTAE, A. M. Op. Cit., 2013.
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O autor questiona-se se Haydée teria desenvolvido um gosto por Santa Teresa de

Jesus -- personagem que teria também influenciado Martí -- devido ao seu discurso

que havia, de certo modo, um prazer no sofrimento e o desejo de morrer. Ele afirma

que o sentimento martiano de Haydée não era restrito apenas à ideia de união

latinoamericana, mas também que “este indudable costado martiano fue una nueva

razón, una nueva razón del corazón, para que Haydée se sintiera tan identificada

con el Maestro”, ou seja, com seu desejo de morrer555.

Maria Ligia Prado argumenta que nas biografias produzidas por homens

sobre as mulheres que atuaram politicamente na América Latina ao longo do século

XIX, essas mulheres rebeldes foram transformadas em modelos de mães e esposas

e “glorificadas por todas as virtudes cristãs intimamente trançadas com as virtudes

patrióticas556”. Apesar do imaginário cristão não estar profundamente enraizado no

processo de mitificação de Haydée, este aspecto destacado por Prado pode ser

verificado quando as ações de Haydée são virtudes patrióticas.

Tanto para Cabrera Infate quanto para Carlos Franqui, José Martí e Simón

Bolívar foram suicidas notórios que influenciaram os jovens cubanos do século XX,

sendo glorificados até os dias atuais por seus atos para libertar Cuba. O termo

“suicídio” nunca foi/é atribuído à essas figuras históricas na memória oficial cubana,

mas seus atos foram descritos como heroicos, no campo de batalha, dando sua vida

pela Ilha, se tornando mártires. A associação de ambos em textos sobre Haydée não

deixa de ser algo ordinário: relacionar ambos numa linhagem histórica com Haydée

demonstra que a mesma pode também ser considerada uma mártir da Revolução,

apesar de sua morte não ser a esperada de um herói.

Sobre o suicídio de Haydée, Cabrera Infante defende que o ato foi chocante:

“dessa suicida magna que é Haydée Santamaría, cujo suicídio comoveu o regime

durante dez dias, não por sentimento diante do camarada caído mas por sua

significação política, seu significado de ídolo que se quebra557”.

O ex-guerrilheiro Juan Almeida, integrante do M-26 e político no governo

castrista, num discurso proferido no funeral de Haydée em 29 de julho de 1980,

declarou que o suicídio não é uma morte esperada por um herói – ele deve lutar até

sacrificar-se pela pátria. Porém, dado que todos conheciam que Haydée nunca

555 FERNÁNDEZ RETAMAR, R. Haydée entre el fuego y la luz. Cuba: La Jiribilla, 2010.
556 PRADO, M. L. C. Op. Cit., p. 51.
557 CABRERA INFANTE, G. Op. Cit., p. 188.
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superou os atos de Moncada e que viveu uma profunda tristeza ao longo de sua vida,

além de ter sofrido um acidente automobilístico poucos meses antes, não poderiam

julgá-la: “no seria justo”, argumenta Almeida558.

A escolha de Almeida para proferir o discurso de seu funeral foi peculiar. Em

nenhum momento algum texto da nossa documentação e da historiografia

mencionam que ambos teriam construído um grande laço de amizade que justificaria

suas palavras em sua tumba. Após a Revolução, Almeida foi visto como um dos

heróis e teve visibilidade em Cuba, entretanto, foi afastado de grandes cargos

políticos. Se tornou escritor, conviveu na Casa de las Américas e ganhou o prêmio

da mesma instituição. Apesar de ter convivido nos mesmos ambientes, como dito,

não temos conhecimento de uma amizade entre ambos. Possivelmente, dado que

Haydée e Almeida foram, de certo modo, marginalizados pelo governo cubano

(lembremos que Almeida era negro, e negros foram minoria nos cargos de liderança),

assim como conviveram no espaço da Casa, ele foi o escolhido para comentar no

funeral da heroína que teria “traído” a Revolução ao cometer suicídio.

Outro depoimento de um ex-guerrilheiro foi o de Melba Hernández que

comentou que se sentiu indignada com o suicídio de Haydée: “Yeyé era una

muchacha decidida y de carácter, de mucho carácter. Por eso, no he aceptado

nunca, la forma en que salió de la vida559”.

Ainda, também relacionado ao funeral de Haydée, uma polêmica se

desenvolveu. O local escolhido foi numa casa isolada – com o lenço vermelho em

seu rosto, como dito –, e não semelhante a morte dos outros heróis nacionais com

funerais realizados publicamente na Plaza de la Revolución560. Fidel não

compareceu ao funeral e o mesmo também não se manifestou publicamente sobre o

acontecimento561. Cabrera Infante relata que o escritor inglês Graham Greene que já

visitou Cuba, teve um sonho de como seria caso Haydée tivesse morrido em

Moncada: teria sido enterrada no Panteão de Heróis e “seu enterro teria sido um

encontro ao qual [todos os cubanos] saberiam com certeza que Fidel teria

558 ALMEIDA, J. Op. Cit., 1980, p. 5.
559 HERNÁNDEZ, M. “Yeyé fu ela hermana que nunca tuve”. Cuba: La Jiribilla, 2010.
560 CABRERA INFANTE, G. Op. Cit., p. 181.
561 No entanto, Stoner afirma que: “Fidel Castro himself spoke at both Celia’s and Haydeé’s funerals,
lauding these two intelligent and unyielding revolutionaries whose devotion to him was beyond doubt”.
STONER, K. L. Op, Cit., p. 89. Acreditamos que o depoimento de Cabrera Infante deve estar mais
coerente, devido ao caráter da morte de Haydée e que Almeida proferiu o discurso no funeral de
Haydée.
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comparecido562”. A sobrinha de Haydée, Niurka Martín Santamaría comenta como

ficou furiosa com o funeral ser em casa:
And I was furious that they laid her out in that funeral home, instead
of in the Plaza de la revolución where she belonged. (…) At the
funeral home I wanted to throw everyone out I felt didn’t belong
there... I did tell some people to leave. For years I was angry,
angry...563.

Nenhum texto da nossa documentação problematiza sobre tal questão, que

se trata de uma situação importante pois demonstra a maneira como o governo

cubano silenciou o suicídio de Haydée. Isto também reflete como a memória oficial

cubana direciona à defesa da noção de sacrifício à pátria realizado por Haydée ao

morrer no aniversário de Moncada, posto que a mesma não foi enterrada no mesmo

lugar que os demais heróis de 1959 foram.

Numa entrevista cedida a Randall, o próprio Fernández Retamar protestou

sobre o funeral de Haydée ser num ambiente privado e não na Plaza de la

Revolución. Ele tratou sobre um tema que não aparece em seus textos de nossa

documentação. Seu último comentário foi peculiar, ele mencionou que não

houveram carros acompanhando o corpo de Haydée para o funeral, mas as pessoas

aglomeraram-se e acompanharam ao longo do caminho: “whatever one thought of

suicide -- and we weren’t as forgiving about it back then as we are now -- the people

themselves had already forgiven her. They were wiser than the revolution564”. Já em

seu texto que foi publicado no La Jiribilla, sobre o funeral, ele apenas relata que

haviam muitos trabalhadores da Casa no local e todos estavam profundamente

entristecidos.

Niurka Martín Santamaría também afirma que sentiu muita raiva de Castro, da

Revolução e de todos aqueles que deveriam ter cuidado dela. “Angry at the

Revolution, at Fidel, at everyone who should have realized what a state she was in,

should have gottend the help she needed”. Ela também afirma que nunca irá perdoar

Armando Hart, marido de Haydée desde 1956, que a deixou pouco de um ano antes

de seu suicídio por outra mulher565. A outra sobrinha de Haydée, Norma Ruiz,

revelou que casamento sempre foi algo importante para Haydée e ela que ela via o

divórcio de forma antiquada. Como foi dito no capítulo anterior, nenhum texto foi

562 CABRERA INFANTE, G. Op. Cit., p. 280.
563 RANDALL, M. Op. Cit., p. 113.
564 Idem, p. 149.
565 Idem, p. 113.
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escrito por Hart e nem chegam a comentar sobre ele (com exceção de pouquíssimos

casos que mencionaram que eles se casaram), muito menos atribuem o fato de

Haydée ter sido trocada por outra mulher como uma possível causa pro seu suicídio.

Caso isto tenha sido de fato uma das causas de seu suicídio, não temos

conhecimento pois não há nenhuma informação (Além dos já comentados, Franqui

não comenta em nenhum momento o nome dele quando trata sobre Haydée e,

Cabrera Infante comentou sarcasticamente algumas vezes em sua obra que o

casamento não era feliz e também deixa a entender que ele tinha casos

extraconjugais), entretanto, Norma Ruiz ponderou que isto poderia ter sido o

“gatilho” para o suicídio de sua tia. Isso demonstra que a memória oficial cubana

preocupa-se em não retratar um grande agente do governo cubano de forma

negativa.

Ainda sobre o funeral de Haydée, Pérez Jr. menciona o depoimento de José

Luis Llovio-Menéndez, membro do Departamento Econômico do PCC, após a morte

dela. De acordo com o depoimento, o funeral foi algo silencioso, sem grandes

celebrações do governo cubano. Ainda para Llovio-Menéndez, Fidel Castro

considerou o suicídio de Haydée como uma traição à Revolução.
“Haydée's body did not lie in state at the foot of the José Martí
monument in the Plaza de la Revolución. Rather she was
perfunctorily buried, with few official expressions of respect befitting
her revolutionary prestige, and no funeral oration from Fidel... The
state religion of Communism proscribes honor to suicides, no matter
how exemplary their lives or heroic their carrers... As far as Fidel was
concerned, Haydée Santamaría had betrayed the revolution566”.

Ao contrário de sua sobrinha, Norma Ruiz, a filha de Haydée, Celia María

Hart Santamaría, apoiou Castro até o fim da sua vida e, portanto, nunca indagou-se

se a relação entre ambos poderia ser a causa para o suicídio de sua mãe. Redigiu

textos em homenagem à sua mãe mencionando como sempre foi fiel ao Fidel Castro

e também considerou que a forma que sua mãe morreu “es pues, al menos, una

forma muy humana de morir”567. Segundo Niurka Martín Santamaría, ela desejava

desmitificar sua mãe, realçando como ela sempre foi uma mulher apaixonada, jovial

e ajudava os outros568.

566 PÉREZ JR., L. Op. Cit., p. 351.
567 Em nossa documentação temos os textos: Este, el prólogo. Cuba: Cuba Debate, 2005; HART
SANTAMARÍA, C. M. Haydée Santamaría según su hija Celia: era sábado en la mañana. Cuba: Cuba
Debate, 2013.
568 RANDALL, M. Op. Cit., p. 117.
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Segundo Niurka Martín Santamaría, uma noite em que estava na casa de

Haydée, pouco tempo antes do suicídio – Randall não especificou quanto tempo

antes, apenas que ocorreu após a morte de Sánchez e que Hart já havia a deixado –,

as duas e o marido de Niurka, estavam brincando de adivinhar o que cada um havia

escondido em uma caixa. Na caixa de Haydée havia uma pistola, algo que causou

choque em Niurka e em seu marido, dado que a arma de fogo que Haydée

carregava já tinha sido descarregada por um segurança. Haydée comenta que a

nova pistola foi um presente de um amigo. Isto, para Randall, causou o

questionamento se seria um aviso do que Haydée pretendia569.

A outra sobrinha, Norma Ruiz, comentou que ela esteve na casa da Haydée

duas horas antes dela cometer suicídio, onde as duas conversaram e estavam

arrumando as malas para viajarem. Para ela, Haydée neste momento não estava

planejando se matar. Ela também relatou que todos os Santamaría se sentiram

culpados pelo suicídio de Haydée durante anos: “Celia María because she wasn’t

there. I because I wasn’t there. My mother because she hadn’t visited her that

Sunday. Everyone. And then we didin’t know how to deal with suicide back then. So

the way her death was handled was so hard, very hard. All the Santamaría

suffered570”. Além disso, comentou que sua mãe, irmã de Haydée, Ada, também

cometeu suicídio anos depois, após se recusar a se tratar de um câncer, afirmando

que ela estava indo se encontrar com Haydée, Abel e Boris571.

Outro evento que toma conta em alguns poucos textos se trata de um

acidente de automóvel que Haydée sofreu meses antes, que teriam deixado-a com

dores crônicas e que também acabou por afetá-la psicologicamente. Almeida

relembra do sofrimento de Haydée após esse acidente no seu discurso do funeral572.

Suas sobrinhas também mencionam sobre o acidente573. Conforme Randall ressalta,

alguns indivíduos acreditam que o acidente foi uma tentativa de suicídio, mas a

sobrinha de Haydée, Niurka Martín Santamaría, afirma que o acidente não foi

proposital. Martín Santamaría comentou sobre o acidente:
She was coming home from a Central Committe meeting. It was late
at night and she always drove herself na automatic shift. They had
been doing some roadwork ato ne of the rotundas de La Playa (Playa
traffic circles), and she hit a pile of rubble. It was a terrible accident.

569 Idem, p. 111.
570 Ibidem.
571 Ibidem.
572 ALMEIDA, J. Op. Cit., 1980.
573 RANDALL, M. Op. Cit., pp. 128-33.
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They had trouble getting her out of the car: one leg was hanging limp,
her sternum was broken, her jaw was mangled, her face badly
damaged. Ramiro Valdés was coming along behind her and
recognized her car. He was the one who called Fidel574.

Em relação às outras mortes de heróis de 1959, em 11 de janeiro de 1980

Celia Sánchez faleceu devido a um câncer. Isto afetou Castro intensamente, pois

era sua conselheira de grande confiança, e Haydée, por serem amigas. Apesar dos

textos da nossa documentação não mencionarem claramente sobre uma grande

amizade entre ambos, sua filha Celia menciona que seu nome foi em homenagem à

Sánchez. Sua sobrinha, Norma Ruiz, também comentou que ambas eram muito

amigos e Haydée conversava com Sánchez quando se sentia entristecida575. O fato

de Armando Hart, ex-marido de Haydée, redigir um texto para Revista Bohemia, logo

após sua morte, exaltando sua importância nacional576 e não ter escrito nenhum

para sua ex-esposa é algo peculiar.

A morte de Che Guevara na Bolívia em 1967 também afetou profundamente

Haydée, tendo alguns textos que relembraram sobre isto. Neste caso, Haydée

redigiu uma carta post mortem para Guevara, expressando sua grande tristeza577.

Um outro ponto que a história oficial cubana delineia é descrever a morte de

Haydée como seu “desaparecimento físico”: como se sua alma, ou até sua memória,

ainda vagasse por Cuba e, principalmente, a Casa de las Américas. Em seu texto,

Palomares Calderón comenta que “la vida enlazara aún más al hacer coincidir en

este 28 de julio, el aniversario 94 del natalicio de Melba y el 35 de la desaparición

física de Haydée”578. Esta mesma ideia também foi afirmada por Almeida em seu

discurso no funeral de Haydée579.

Por fim, é importante ressaltar novamente que Haydée não foi a única suicida

que possuía grande visibilidade em Cuba pós-Revolução. O herói Felix Pena foi o

primeiro, ainda em fevereiro de 1959, após Castro critica-lo publicamente. O caso do

ex-presidente Dórticos que foi afastado do poder por Castro e se matou em 1976 se

tornou notório. Há a morte suspeita de Sara Gomez, a primeira cineasta cubana

574 Idem,, p. 112.
575 Idem, p. 117.
576 SCHACTAE, A. M. Op. Cit., 2015.
577 SANTAMARÍA, H. Hasta la victoria siempre, Che querido. Cuba: Revista Casa de las Américas, n.
46, 1968.

578 PALOMÁRES CALDERÓN, E. Haydée y Melba: unidas eternamente en la historia patria. Cuba:
Granma, 2014.
579 ALMEIDA, J.Op. Cit., 1980.
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negra e lésbica a dirigir um longa-metragem na Ilha que não agradou o governo com

as temáticas que tratava em suas produções. Também o casal Nilsa Espín (irmã de

Vilma Espín e cunhada de Raul Castro) e Rivero, que não possuíam boas relações

com o governo e estabeleceram um pacto suicida e, após descobrir o suicídio de

seu marido em um quartel, Nilsa tirou sua vida na própria casa de Vilma e Raul580. E,

apesar de não ser uma grande figura política em Cuba, o filho mais velho de Castro

(que faleceu em 25 de novembro de 2016), “Fidelito” Castro Díaz-Balart cometeu

suicídio em fevereiro deste ano.

Uma última questão levantada por Franqui que é importante ressaltar refere-

se a compreender o suicídio de grandes figuras políticas cubanas durante o governo

revolucionário. Para ele, “los revolucionarios suicidas “desaparecen” de la historia

oficial: el segundo del suicida cancela su vida revolucionaria”. O suicídio desses

personagens revolucionários “registran el fracaso de la revolución, la protesta contra

sus vidas revolucionarias, la revolución, que ya no pueden seguir viviendo581”.

Portanto, a memória oficial cubana definiu publicamente que as razões para o

suicídio de Haydée estavam (e ainda estão, pela reafirmação até os dias atuais disto

pela memória oficial) intimamente relacionados aos atos sanguinários posteriores ao

Moncada, com o assassinato de seu então querido irmão, Abel, e seu noivo, Boris,

que segundo sua sobrinha, Norma Ruiz, Haydée teria afirmado que ele foi o grande

amor de sua vida582. Claramente os episódios traumáticos sofridos por Haydée pós-

Moncada a marcaram pelo restante de sua vida (assim como a morte de Guevara),

como atentamos num depoimento da própria:
Haber tenido a Abel, haber tenido al Che, haber conocido a Fidel
cuando nadie pensaba quién iab a ser ese gigante, y el gigante que
ha sido, ¿es alegría o es dolor? ¿Qué dolor puede ser no tener a
Abel si está Fidel? Pero lo que pasa esque hay una mexcla de
emociones tan enormes ahí, que el cerebro no puede reproducir eso,
cuando son ciertas, cuando es verdad. ¿Cómo yo voy a pensar que
Abel no está si está Fidel? ¿Cómo voy pensar que el Che está o no
está si está Fidel, si él mismo el dijo? Estás tu, Fidel583.

Todavida, a questão primordial neste sentido se trata de que a história oficial

cubana limitou seu suicídio unicamente a questões passionais, como o sofrimento

de uma mãe perdendo seus entes queridos na luta. Porém, os textos nunca

580 Para mais casos suicidas em Cuba, ver: FRANQUI, C. Op. Cit.; CABRERA INFANTE, G. Op. Cit.;
PÉREZ JR., L. Op. Cit..
581 FRANQUI, C. Op. Cit., pp. 360-1.
582 RANDALL, M. Op. Cit., p. 116.
583 SANTAMARÍA, H. Op. Cit., 1981, p. 13.
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expressam diretamente que a mesma poderia ter sofrido de depressão todos esses

anos584, para, de certa maneira, refletirem a noção de sacrifício pela pátria de

Haydée. Isto reflete anseios do governo cubano de Castro em não introduzir

questionamentos acerca de tal atuação ser uma resposta política aos destinos da

Revolução que teriam desiludido Haydée, como, por exemplo, o Êxodo de Mariel.

Com esse o processo de mitificação de Haydée que ao silenciar o suicídio

dela no 27º aniversário de Moncada demonstra sua clara posição política frente ao

episódio, busca, com grande veemência exportar uma imagem positiva, como uma

heroína apaixonada e guerreira, o que não seria possível caso a mesma tivesse se

matado devido desilusões com o governo. Silenciar sua vida, de certo modo, por

completo, não seria possível (como ocorreu com outros suicidas políticos em Cuba)

dado Haydée já ter grande bagagem histórica na Ilha e na América Latina, não

apenas por ser uma heroína da Revolução mas também em função de seu cargo na

Casa de las Américas. Isto acarretou, logo, numa afirmação de uma justificativa ao

ato, sendo o escolhido os traumas sofridos por ela pós Moncada. Não deixa e ser

muito provável que Haydée realmente não tenha superado esses atos violentos pós-

Moncada, no entanto, o problema está na associação disto como a única razão

possível e de ser utilizada como meio para silenciar seu ato.

Independentemente das razões que levaram Haydée a cometer suicídio aos

57 anos de vida em 1980, sejam elas pessoais ou políticas (o que acreditamos que

tenha sido o conjunto de ambas, ainda mais considerando a data escolhida por

Haydée para o ato), suas implicações se tornaram nitidamente políticas.

584 Rebeca Chávez confirma que ela sofreu de depressão. Idem, p. 124.
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Considerações Finais
Haydée Santamaría foi uma importante figura da Revolução Cubana, desde o

período da luta insurrecional (1952-8) em que atuou como guerrilheira -- em que foi

considerada, após a Revolução, como umas das “Heroínas del Moncada” -- e após

1959, sendo designada presidente da instituição cultural Casa de las Américas,

cargo que exerceu por 21 anos. Se tornou um personagem influente politicamente e

culturalmente nos círculos de esquerda da América Latina, e com algum poder

também dentro de Cuba. Deste modo, trabalhou junto ao projeto e ao governo da

Revolução durante 28 anos de sua vida. Cometeu suicídio em 26 de julho de 1980

com 57 anos de vida. A data escolhida suscita o questionamento se não foi algo

previamente planejado: este dia era o 27° aniversário do ataque ao Quartel Moncada

evento que levou a momentos profundamente tristes e traumatizantes para Haydée,

como o assassinato de seu irmão e noivo.

Durante o período que atuou como guerrilheira, além de ter trabalhado em

Moncada, em conjunto com Melba, foi responsável por publicar e divulgar o

manifesto de Castro “A História me Absolverá”, foi uma importante articuladora

política para o M-26, entre outras funções.

Foi designada presidente da instituição cultural Casa de las Américas em

1959, por ter sido uma das guerrilheiras de grande destaque do M-26 e integrante do

círculo de confiança de Fidel, contudo, como pudemos perceber ao longo da

pesquisa, não teve poder de fato. Em outros termos, sua presidência na Casa

esteve mais relacionada com o desejo do governo de promover por meio da

instituição, sua imagem de heroína da Revolução

Mas, isto não significou que Haydée não definiu absolutamente nada na Casa

e também que seu trabalho não tenha sido significativo. Seu papel frente à está

instituição acabou por render-lhe grande influênciano meio cultural, tanto em Cuba

(dentro de certos limites), como na América Latina, envolvendo distintos artistas e

intelectuais. Ela influenciou na decisão quais concursos iriam ocorrer, convidava os

artistas e escritores para participarem dos concursos na Casa, viajava para o

exterior e, possivelmente, auxiliou como conselheira no trabalho ou atuação de

outros artistas, em função do respeito que os mesmos demonstram nutrir por ela.

Porém, analisando nossa documentação, vimos que suas atividades efetivas nela

não são plenamente claras, questão que possivelmente seria melhor respondida
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analisando os documentos oficiais de funcionamento da Casa ou documentos

deixados pela Haydée, as quais não tivemos acesso.

Ainda, não podemos perder de vista que a Casa se tornou uma das duas

principais instituições culturais cubanas (sendo o ICAIC a outra) e com certo grau de

autonomia das diretrizes do governo585. Assim, Haydée, chegou a discordar de

algumas ações de Castro, tendo abrigado e patrocinado na Casa alguns artistas

mal-vistos pelo governo, como Silvio Rodríguez do G.E.S. Também usou de sua

influência para soltar artistas, quando estes foram aprisionados na Bolívia.

Porém, como analisamos, Haydée não parecia ser a pessoa com melhores

qualificações para a função. Desta maneira, a forma escolhida pela história oficial

cubana de tentar “justificar” seu cargo foi de atribuir certa “sensibilidade”, seu

sentimento martiano pela união latino-americana e uma forma de “aptidão” dela para

as artes, pretendendo pintá-la como uma intelectual bem capaz de chefiar uma

instituição cultural que visava promover a união entre as sociedades da América

Latina.

Haydée também participou de uns dos Congresso do Partido Comunista da

União Soviética e visitou a República Democrática do Vietnã e presidiu a

Conferencia de la Organización Latinoamericana de Soliedaridad (OLAS), ações que

também demonstram a força de sua imagem política. Também foi uma das

fundadoras do PCC e integrou o executivo da FMC, entre outras ações. Apesar

desses atos de valor político, na memória oficial cubana elas são vistas apenas

como um fator “a mais” na vida de Haydée. Posto que os documentos analisados

não mencionam claramente suas atividades em cada instituição e evento, nota-se

que sua função como guerrilheira e presidente da Casa foram componentes mais

importantes.

A despeito de sua trajetória de vida, marcada por grande visibilidade e

aparente reconhecimento, Haydée cometeu suicídio. As causas que levaram-na a se

matar permanecem desconhecidas. Podemos deduzir que dificilmente o governo

cubano irá admitir algum tipo de provável causa contra si. Ou seja, foi e ainda é

improvável que o governo cubano trate o suicídio da Haydée como uma resposta

política às ocorrências de 1980. Pois isto significaria numa forma de admissão, de

certa forma, de um “fracasso da Revolução”, ainda mais quando a “Heroína de

Moncada” cometeu suicídio no mesmo dia da celebração do aniversário do célebre

585 VILLAÇA, M. M. Op. Cit., 2010.
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episódio ocorrido (no mesmo ano em que Castro dedicou o aniversário de Moncada

em memória de Abel586).

De todo modo, pudemos constatar que os textos publicados em sites oficiais

cubanos abarcam principalmente seu papel como guerrilheira, escritos

essencialmente por indivíduos que conheceram-na na luta insurrecional. Após um

período de algumas décadas, foram introduzidos textos escritos por pessoas que

não relacionaram-se com Haydée em vida, se tratando então de admiradores. Isto

significa que a trajetória de Haydée como guerrilheira também continua a ser

valorizada pelos cubanos jovens, muito provavelmente influenciados pelo forte

marco da história da Revolução em seu amadurecimento escolar e pela cultura em

massa na Ilha. Apenas foge a essa regra, em nossa documentação, a Revista Casa,

devido seu próprio caráter de discutir questões culturais, acabou por publicar,

naturalmente, mais textos sobre seu papel na Casa, escritos por artistas e

intelectuais.

Também verificamos que em relação a supervalorização das funções que

Haydée exerceu em vida, de guerrilheira ou como dirigente, também está ligado ao

período em que os autores das nossas fontes conheceram Haydée. Isto implicou na

supervalorização de seu papel de guerrilheira pelos ex-guerrilheiros e admiradores,

e, a respeito de sua atuação na Casa, a exaltação deste seu papel por artistas e/ou

intelectuais. Fernández Retamar argumentou que deveriam ter mais estudos sobre a

ação dela na Casa, apesar de ser a “Heroína del Moncada”, pois lá que seu

“espírito” se manifestou. Contudo, devido pouca informação sobre suas ações na

Casa pelas nossas fontes (assim como, a historiografia), isto não foi algo tão

transparente, que pudemos de fato verificar. De todo modo, dado que Haydée

conviveu com diversos artistas e intelectuais de diferentes países isto rendeu-lhe a

publicação de diversos textos de alguns desses indivíduos, o que mostra que

aparentemente, ela foi uma pessoa querida e respeitada.

Acreditamos que a forma como faleceu, influenciaram seu processo de

mitificação pela memória oficial cubana. Caso a forma de morte de Haydée tivesse

sido distinta, seria sua mitificação também diferenciada? Acreditamos que sim: a

mitificação de Haydée, caso a mesma falecesse de causas naturais, seria

semelhante a de outras heroínas que foram veladas na Plaza de la Revolución.

586 FRANQUI, C. Op. Cit., p. 366.
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Sua morte trágica, algo não esperado de um herói revolucionário cubano,

herdeiro dos velhos paradigmas do século XIX e dos recém criados no século XX,

ocasionou num silenciamento do evento pelo governo cubano.

Em nossa pesquisa, verificamos que há autores que defendem que o suicídio

em Cuba atingiu desde o período colonial alto índice em contraste com outros

países. Como um ato político, desenvolve-se em Cuba desde o período da

colonização espanhola587 (Cabrera Infante também compreendeu isto como uma

questão histórica cubana588). A noção de “¡Patria o muerte!”, legitimado desde as

Lutas de Independência cubanas no século XIX, foi algo profundamente enraizado

no imaginário do movimento rebelde e continuou sendo glorificado pelo governo

cubano do século XX.

O movimento rebelde do século XX, baseando-se nas concepções dos heróis

latinoamericanos do século XIX, enfatizaram profundamente a ideia de sacríficio

pela pátria e incorporaram isto numa norma de conduta. Seria glorificado aquele que

se sacrificar pela liberdade da nação. ”A morte é tomada como uma forma de

consagração. Morrer pela Pátria é a forma maior de cumprimento do dever

revolucionário589”. Desta maneira, o suicídio de Haydée foi defendido pela história

oficial cubana como um ato de martírio pela pátria: ela já teria sacrificado seu irmão

e noivo em 1953 e, em 1980, a si mesma.

No que concerne às questões de gênero que procuramos explorar em nossa

pesquisa, que vimos que na mitificação das heroínas nacionais cubanas, seja do

século XIX ou XX, está presente a concepção acerca da mulher mambisa

(principalmente da combatente Mariana Grajales), do imaginário construído que

realça sua determinação na defesa da pátria sacrificando inclusive seus próprios

entes queridos590.

Nesta representação, essas heroínas defendiam fervorosamente a liberdade

da pátria e compreendiam o sacrifício para atingir tal propósito. Como argumenta

Stoner "no other symbol so permeates Cuban nationalist more than that of the

stalwart and feminine combatant, willing to sacrifice her home, family, and wealth for

her nation and its patriarchal leaders591”. Haydée se tornou uma heroína que

587 PÉREZ JR., L. Op. Cit., p. 5.
588 CABRERA INFANTE, G. Op. Cit..
589 SADDI, R. Op. Cit., p. 124.
590 Ver PÉREZ JR., L. Op. Cit., pp. 108-11.
591 STONER, K. L. Op. Cit., 72.
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sacrificou uma vida simples no campo pela luta, seu irmão e noivo, sua saúde, para

defender a liberdade da nação e para Fidel Castro.

A memória oficial cubana baseou-se nesses traumas sofridos por Haydée

após Moncada, porém, não de forma explícita. Mas sim, implicitamente, ao redigirem

textos retratando as profundas atrocidades que Haydée enfrentou após o ataque ao

Moncada e sem mencionar no final de texto como a mesma morreu e nem a data.

Além disso, não mencionam os eventos que ocorriam em Cuba durante o ano de

1980, como o Êxodo de Mariel em abril, para evitarem um olhar politizado do ato de

Haydée.

Entretanto, não podemos afirmar qual foi a razão do suicídio da Haydée, algo

que, muito provavelmente, nunca será conhecida. Possivelmente na carta

direcionada a Fidel Castro, que Cabrera Infante afirma que Haydée teria deixado

antes de se suicidar, poderia haver esclarecimentos sobre seu ato. Não temos

conhecimento se essa carta foi escrita de fato e, muito menos, se ela ainda existe.

“Descobrir” a razão do suicídio de Haydée nunca foi um objetivo dessa

pesquisa e muito menos “encerrá-lo” por completo. Nosso foco, ao longo do trabalho,

era de demonstrar a trama que envolveu a forma como a história oficial cubana

representou o ato. Apresentamos como o suicídio dela foi questionado por alguns

indivíduos, aqueles que a conheceram ou conviveram perto do governo cubano, a

partir de fontes encontradas após uma pesquisa online em sites não vinculados e/ou

que questionassem os rumos da Revolução. O que precisamos absorver é que,

independentemente das razões que levaram Haydée a cometer suicídio, sejam elas

políticas, pessoais ou o conjunto de ambas, as conotações do ato se tornaram

essencialmente políticas.

Isto posto, a mitificação em torno da imagem de Haydée Santamaría na

memória oficial cubana reflete as preocupações do governo cubano em como

demonstrar a imagem de seus heróis para a Ilha e pro exterior. A trajetória de vida

de Haydée é construída como uma mulher que amava a Revolução e a todos a sua

volta. Justiceira e respeitável, Haydée teria sido uma das grandes heroínas de 1959

e uma mulher cubana exemplar por lutar pela liberdade de sua nação. Deste modo,

segundo Villaça,
a eficaz propaganda política do regime cubano pós-revolução é, em
larga medida, atribuída à força simbólica inerente aos mitos,
representações do passado, utopias e todo o arcabouço de imagens
e símbolos que corroboram para a difusão da ideologia oficial,
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através da sedução e da exaltação de sensibilidades e paixões nas
massas592.

Ainda, de acordo com Girardet, na mitologia política a figura do herói é

associado a diversos símbolos utilizados para sua legitimação e consagração. De

caráter poliformo, o mito se estrutura de diferentes formas de acordo com a leitura e

as situações históricas. Cada vez mais estendido no tempo, fortalecendo-se na

memória coletiva, o mito enfatiza determinados detalhes biográficos.
Se o mito não pode deixar de conservar a marca da personagem em
torno do qual ele se constrói, se, engrandecendo-os, tende a
assegurar através do tempo a perenidade dos traços específicos que
são os de sua fisionomia, não pode deixar, por outro lado, de
depender ele próprio, em sua forma como em seu conteúdo, das
circunstâncias, historicamente delimitadas, nas quais é elaborado.
Todo processo de heroificação implica, em outras palavras, uma
certa adequação entre a personalidade do salvador virtual e as
necessidades de um dado momento de sua história593.

Historicamente ligado ao contínuo processo de legitimação do decurso

revolucionário, a mitificação de Haydée pela memória oficial cubana demonstra, de

certa forma, a necessidade de tratar sobre uma figura histórica de suma importância

para Cuba, consagrada por uma morte trágica, apesar das circunstâncias delicadas

da mesma (estas quase sempre minimizadas). Com a republicação de diversos

textos em meios digitais, percebemos a preocupação constante do governo em

exportar a imagem positiva de suas heroínas.

Para tal objetivo os periódicos, no caso da mitificação de Haydée, foram

essenciais, dado que os mesmos tiveram importante atuação no debate político

cubano pós-Revolução594. Os textos publicados nessas revistas demonstram a

maneira como o governo busca exportar a importância das heroínas para o mundo.

K. Lynn Stoner afirma que os periódicos cubanos desde o século XIX se propuseram

a construir a imagem das heroínas nacionais como: “passionate testimonies and

nationalist sagas of extraordinary bravery filled their pages, making Cubans mindful

of their heritage595”. Algo que se torna ainda mais efetivo dado a ampliação do uso

da internet, porém, em um contexto no qual ela e a imprensa são controladas pelo

592 VILLAÇA, M. M. Op. Cit.,. 2006, p. 355.
593 GIRARDET, R. Op. Cit., p. 82.
594 Ver MISKULIN, S. C. Op. Cit., 2009; MOREJÓN, I. Op. Cit..
595 STONER, K. L. Op. Cit., p. 76.



142

governo596. A (re)publicação de diversos textos em um formato digital, amplia o

público e possíveis admiradores dos grandes feitos da Revolução.

Schactae argumenta que as noções presentes nos processos de heroicização

em Cuba permanecem intactos, como uma ordem simbólica tradicional, inalterada

apesar da ampliação da atuação das mulheres na luta armada. Analisando isto no

processo de mitficação da Haydée na história oficial cubana e como a mesma

apresenta ideais congêneres aos do século XIX, atestamos a veracidade disto. Isto

alude, portanto, a um discurso histórico oficial em que a ação da mulher na luta

armada, espaço notadamente e historicamente masculino, acaba por ser relembrada

por características ligadas ao ambiente feminino.

Também em relação ao Fidel Castro, o engajamento de Haydée foi descrito a

partir de sua exorbitante fidelidade à Revolução e ao Fidel Castro ao longo de toda

sua vida. Como muitos dos autores, que conheceram Haydée em vida afirmam essa

concepção (que também foi salientada por Franqui e Cabrera Infante ao mesmo

tempo em que analisaram politicamente a vida dela), não duvidamos que isto é

verídico. Todavia, isto não deixa de ser um marco na mitificação de Haydée e que

busca, essencialmente, silenciar quaisquer críticas que a mesma teria realizado

contra seu governo.

De todo modo, o processo de mitificação de Haydée responde a fins políticos

para exaltação da Revolução e do governo castrista. Ao realçar características

generificadas, este mesmo processo responde a discursos provindos do século XIX

e busca defender uma imagem da “mulher cubana ideal”, um exemplo para as

gerações futuras de mulheres. Este mesmo imaginário, tão enraizado e poderoso,

acabou por ser incorporado e defendido pela própria Haydée597 após a mesma

reconhecer um cargo político pós-Revolução sem poder real. Como quando

comparou Moncada como ter seu primeiro filho, pois não tinha experiência antes,

além de ter relatado a importância de Abel e Fidel para sua vida, sua relação com

Melba, sentimentos passionais que a teria designado a luta política, entre outros598.

Para Stoner, as mulheres mambisas e das militantes (como a autora designa)

foram, apesar de tudo, capazes de escrever sua própria história e se tornam

596 MISKULIN, S. C. Entrevista Mal-estar na Revolução. Entrevistador: Analice Pereria. Correio das
Artes, João Pessoa (PB), ano LXV, n. 11, jan. 2015.
597 Incorporar os mesmos preceitos generificados aos quais foram designadas também ocorreu na
trajetória de outras heroínas latino-americanas do século XIX. Ver: PRADO, M.L. C.; FRANCO, S. S.
Op. Cit..
598 SANTAMARÍA, H. Op. Cit., p. 1985; ___. Op. Cit., 1988; ___. Op. Cit., 1981.
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exemplos de mulheres cubanas. Ela argumenta que, ao cederem entrevistas, essas

heroínas controlaram o fluxo de informações sobre elas mesmas599. Não

acreditamos que isto seja assim, posto que a despeito de Haydée ter afirmado

determinados aspectos, ela não providenciou todas as informações -- muitas das

quais já eram defendidas muito antes, como a imagem da mambisa -- para sua

mitificação post mortem.
Despite efforts to preserve the voices of revolutionary heroines, most
attention has been focused on their war heroics, to the exclusion of
personal introspection, uncertainty, serendipity, romance—in short,
the subjective aspects of these women’s lives. So, the women of the
Sierra Maestra and the underground movement share a similar
militant sainthood with their Mambí grandmothers, because they are
more icons than real women. They are projected, perhaps even more
than the mambisas, as examples of the ultimate compañeras—
women willing to die not only for their own compañeros, but for the
comandante en jefe and the Revolution600.

Por fim, também é importante salientar que, até o desenvolvimento desta

monografia, em nossas buscas, nenhum outro estudo sobre a Haydée foi

encontrado na historiografia, tanto brasileira quanto internacional. Sabemos que uma

estudante cubana estudou sobre a Haydée na Universidad de Habana (com os

trabalhos Contribución de Haydée Santamaría Cuadrado a la lucha revolucinonaria

entre 1951 y 1959, e, Pensamiento y accionar revolucionario de Haydée Santamaría

Cuadrado acerca de la unidad cultural latinoamericana desde Casa de las

Américas601), entretanto não tivemos acesso e, devido a isto, não sabemos se ela

teve uma posição crítica frente à vida desta guerrilheira e nem a área de pesquisa

exata.

As outras heroínas também não foram/são estudas. Encontramos alguns

trabalhos sobre a Celia Sánchez, possivelmente a mais conhecida

internacionalmente das heroínas, mas ainda são poucos (até o momento,

encontramos a historiadora que realiza uma pesquisa sobre ela no Brasil, a Andréa

Mazurok Schactae, que foi de grande importância para esta pesquisa). E Vilma

Espín e Melba Hernández não foram/são estudadas.

Numa pesquisa preliminar, estas heroínas também são pouco comentadas

pela história oficial cubana. Há uma quantidade relativamente grande de textos

599 STONER, K. L. Op. Cit., p. 90.
600 Idem, p. 91.
601 Ver Referências https://es.wikipedia.org/wiki/Hayd%C3%A9e_Santamar%C3%ADa

https://es.wikipedia.org/wiki/Casa_de_las_Am%C3%A9ricas
https://es.wikipedia.org/wiki/Casa_de_las_Am%C3%A9ricas
https://es.wikipedia.org/wiki/Hayd%C3%A9e_Santamar%C3%ADa
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sobre a Sánchez. Existem pouquíssimos textos sobre Espín. Melba é bastante

mencionada, contudo, em muitos dos textos que tratam sobre Haydée (o que implica

a profunda exaltação da sua imagem como a outra “Heroína de Moncada” e

praticamente nada a respeito de sua atuação pós-Revolução). Além disso, as

demais mulheres que atuaram no M-26 em diferentes funções quase não são

relembradas, tendo também pouca exaltação as do Pelotão “Mariana Grajales”.

Ocorreu, deste modo, claramente a seleção de determinadas mulheres para

serem consagradas com o status de heroína nacional da Revolução. As quatro

mulheres tiveram diferentes funções (em cargos de, de certo modo, destaque e

algumas vezes, liderança: Haydée e Melba em Moncada, e Sánchez e Espín na

Sierra Maestra) que foram importantes para o M-26. Muito provavelmente a

afinidade com Fidel influenciou na escolha.

De todo modo, a partir dessa pesquisa preliminar das demais heroínas,

acreditamos que Haydée Santamaría é a heroína sobre a qual há mais textos

publicados e divulgados em sites oficiais cubanos. Contudo, novamente é preciso

ressaltar: uma singularidade do produção textual que homenageia Haydée que a

diferencia da mitificação das demais heroínas é sua atuação na Casa. Assim como,

também nos parece singular a questão de seu suicídio, que implicou na necessidade

de a memória oficial cubana publicar diversos textos enfatizando sua profunda

lealdade ao Castro e à Revolução, para não proporcionar leituras políticas diferentes.
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Anexos

Classificação de autores
Aqui classificamos os autores dos textos sobre Haydée. Estrutaramos uma

tabela indicando: nome do autor, tipologia da fonte, data de publicação e dados

sobre o autor (profissão e nacionalidade). Também apresentaremos a relação do

indivíduo com Haydée (afirmando ou supondo). Os autores sobre os quais não

encontramos dados específicos, os nomes estão indicados em itálico.

Revista Mujeres
Autor Tipologia Data Dados Relação

com Haydée
Pedro Antonio
García

Texto 2013 Podemos supor que seja um
escritor cubano

Possivelmente um admirador.

Marilys Suárez
Moreno

Textos s/d,
2015,
2013

Podemos supor que seja uma
escritora e/ou jornalista
cubana

Idem.

Nayza Sanzo Texto s/d Periodista cubana Possivelmente a conheceu na
Casa.
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Ana Margarita
Sánchez Soler

Texto 2014 Periodista cubana Idem.

Marimé Alfonso Texto s/d Não encontramos dados sobre
o(a) autor(a)

Possivelmente um(a)
admirador(a).

Lirians Gordillo
Piña

Texto s/d Comunicadora cubana Idem.

Marta Rojas (1928-
)

Texto s/d Jornalista e escritora cubana Conheceu Haydée durante a
luta insurrecional.

Amaya Saborit
Alfonso

Texto s/d Podemos supor que seja uma
jornalista e/ou escritora
cubana.

Possivelmente uma
admiradora.

Lissy Villar Muñoz Texto s/d Podemos supor que seja uma
jornalista e/ou escritora
cubana.

Idem.

Mariela Pérez
Valenzuela

Texto s/d Podemos supor que seja uma
jornalista e/ou escritora
cubana.

Idem.

Luis A. Digna Texto s/d Podemos supor que seja um
escritor ou jornalista cubano

Idem.

Matilde Salas
Servando

Texto 2015 Podemos supor que seja uma
jornalista e/ou escritora
cubana.

Idem.

Danae Ayús Reyes Texto 2015 Podemos supor que seja uma
jornalista e escritora cubana.

Idem.

La Ventana
Autor Tipologia Data Dados Relação com Haydée
Glenda Boza Ibarra Texto 2014 Periodista cubana Possivelmente uma admiradora.
Anônimo Texto 2014 - -

Cuba Debate
Autor Tipologia Data Dados Relação com Haydée
Pedro Pablo
Rodríguez (1946-)

Texto 2013 Periodista cubano Possivelmente conheceu na
Casa.

Manuel E. Yepe Texto 2013 Periodista cubano Idem.
F. Vladimir Pérez
Casal

Texto 2013 Podemos supor que seja um
escritor cubano.

Possivelmente um admirador.

Melba Hernández
(1921-2014)

Texto 2014 Guerrilheira do M-26 e uma
das heroínas nacionais

Atuou com Haydée na luta
insurrecional.

Mónica Rivero Texto 2014 Podemos supor que seja
uma escritora cubana.

Possivelmente uma admiradora.

Celia María Hart
Santamaría (1962-

Texto 2014,
2005

Antropóloga cubana Filha mais nova de Haydée com
Armando Hart.
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2008)

Revista Bohemia
Autor Tipologia Data Dados Relação com Haydée
Roxana Rodríguez Texto 2009 Podemos supor que seja

uma jornalista e escritora
cubana.

Possivelmente uma admiradora.

Somos Jovenes
Autor Tipologia Data Dados Relação com Haydée
Matilde Salas
Servando

Texto 2014 Podemos supor que seja
uma jornalista e escritora
cubana.

Possivelmente uma admiradora.

Granma
Autor Tipologia Data Dados Relação com Haydée
Marta Rojas (1928-) Texto 2015 Jornalista e escritora

cubana
Conheceu Haydée durante a luta
insurrecional.

Eduardo Palomarez
Calderón

Texto 2015 Podemos supor que seja
um escritor e jornalista
cubano.

-

Ángel Freddy Pérez
Cabrera

Texto 2015 Podemos supor que seja
um(a) escritor(a) e
joéernalista cubano(a).

-

Juventud Rebelde
Autor Tipologia Data Dados Relação com Haydée
Anônimo Texto 2009 - -
Anônimo Texto 2007 - -
Adianez Fernández
Izquierdo

Texto 2013 Escritora e jornalista
cubana

Possivelmente conheceu na
Casa.

Luis Hernández
Serrano (1943-)

Texto 2013 Periodista cubano Idem.

Graziela Pologotti Textos 2013,
2014

Escritora cubana Idem.

CubArte
Autor Tipologia Data Dados Relação com Haydée
Angela Oramas
Camero

Texto 2011 Escritora cubana -

Niurka Alfonso
Baños

Texto 2015 Podemos supor que seja
um(a) escritor(a) cubano(a).

Possivelmente um(a)
admirador(a).
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La Jiribilla
Autor Tipologia Data Dados Relação com Haydée
Silvio Rodríguez
(1946-)

Carta post
mortem

2010 Compositor, poeta,
cantor, membro do
Consejo Dirección da
Casa e presidente da
instituição após o
suicídio de Haydée,
entre 1980-6.

A conheceu na Casa quando
Haydée auxiliava na divulgação
do Nueva Trova cubana, grupo
musical em que Rodríguez
participava.

Pedro Antonio
García

Texto 2010 Podemos supor que
seja um escritor
cubano.

Possivelmente um admirador.

Celia María Hart
Santamaría (1962-
2008)

Texto 2010 Antropóloga cubana Filha mais nova de Haydée com
Armando Hart.

Chiki Salsamendi Texto 2010 Escritora cubana e
assessora do
Programa Memoria na
Casa

Trabalha na Casa (até os dias
atuais) e conheceu Haydée na
instituição.

Nancy Morejón
(1944-)

Texto 2015 Poeta, crítica e
ensaísta cubana e uma
das assessoras da
Casa.

Idem.

Fidel Díaz Texto 2010 Periodista, trovador e
diretor do periódico El
Caimán Barbudo.

Possivelmente a conheceu na
Casa.

María Antonía
Figueroa (1918-
2007)

Texto 2010 Guerrilheira cubana. Amiga de infância de Haydée.

Silvia Gil Texto 2010 Escritora cubana e
diretora do Programa
Memoria na Casa.

Trabalha na Casa (até os dias
atuais) e conheceu Haydée na
instituição.

Melba Hernández
(1921-2014)

Texto 2010 Guerrilheira do M-26 e
uma das heroínas
nacionais

Atuou com Haydée na luta
insurrecional.

Lolita Pérez
(Dolores)

Texto 2010 Auxiliou o M26 durante
a luta insurrecional

Podemos supor que seja
Dolores Pérez, mencionada por
Randall, uma amiga de infância
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de Haydée (RANDALL, M. Op.
Cit., p. 180).

Roberto Fernández
Retamar (1930-)

Texto 2010 Poeta e ensaísta
cubano. Presidente da
Revista Casa de las
Américas desde 1960
e presidente da Casa
desde 1986.

Já se conheciam antes dele ser
convidado por Haydée para ser
presidente da Revista Casa de
las Américas em 1965.

Marta Rojas (1928-) Texto 2010 Jornalista e escritora
cubana.

Conheceu Haydée durante a
luta insurrecional.

“Haydée Santamaría” de Betsy MaClean
Autor Tipologia Data Dados Relação com Haydée
Fidel Castro (1926-
2016)

Texto/discurso 2003 Líder do M-26 e
principal político em
Cuba desde a
Revolução em 1959

Conheceu-a no início da luta
insurrecional.

Revista Casa de las Américas, n. 121, 1980
Autor Tipologia Data Dados Relação com Haydée
Juan Almeida
(1927-2009)

Discurso/texto 1980 Guerrilheiro cubano negro
do M-26, deputado da
Asemblea Nacional e Vice-
presidente do Consejo del
Estado desde 1959. Lançou
mais de 300 canções e
diversos livros

Atuou com Haydée no M-26,
porém, não dá relatos sobre
a relação entre ambos.

Consejo de
Dirección da Casa

Texto 1980 - -

Revista Casa de las Américas, n. 124, 1981
Autor Tipologia Data Dados Relação com Haydée
Mario Benedetti
(1920-2009)

Texto 1981 Poeta e escritor uruguaio Conheceu Haydée na Casa.

Fina García Marruz
(1923-)

Poesia 1981 Escritora, crítica literária e
jornalista cubana

É possível que já conhecia
Haydée antes dela ser
presidente na Casa,

Roberto Matta
(1911-2002)

Poesia 1981 Pintor chileno Conheceu Haydée na Casa.

Pedro Orgambide
(1929-2003)

Carta 1981 Escritor argentino Idem.
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Jorge Enrique
Adoum (1926-
2009)

Carta 1981 Escritor e diplomata
equatoriano

Idem.

Luigi Nono (1924-
1990)

Telegrama 1981 Compositor italiano Idem.

José Coronel
Urtecho (1906-
1994)

Carta 1981 Escritor nicaraguense Idem.

Fayad Jamis
(1930-1988)

Carta 1981 Poeta, pintor e jornalista
cubano.

Idem.

Victor Casaus
(1944-)

Poema 1981 Poeta, cineasta e periodista
cubano.

Idem.

Saúl Ibargoyen
Islas (1930-)

Poema 1981 Poeta uruguaio
(nacionalidade mexicana).

Idem.

Eduardo Embry
(1938-)

Poesia 1981 Poeta chileno. Idem.

Hildebrando Pérez
(1941-)

Carta 1981 Poeta peruano Idem.

Rogério Paulo
(1927-1993)

Carta 1981 Ator português Idem.

Edelberto Torres
Espinosa (1898-
1994)

Carta 1981 Educador e escritor
nicaraguense

Idem.

Nelson Marra
(1942-2007)

Carta 1981 Escritor, periodista e crítico
literário uruguaio

Idem.

Marta Scavac Conti
(-2016)

Carta 1981 Política, possivelmente
argentina

Idem.

María Gravina
(1939-)

Poema 1981 Poeta uruguaia Idem.

Fernando Durján
Ayanegui (1939-)

Carta 1981 Escritor e químico
costarriquense

Idem.

Alfonso Chase
(1944-)

Carta
(escrita
com
Durján
Ayanegui)

1981 Poeta costarriquense Idem.

Fernando Durján
Ayanegui (1939-)

Carta
(escrita
com
Chase)

1981 Escritor e químico
costarriquense

Idem.

Carlos Martí Breno Poesia 1981 Não foram encontrados
dados sobre o autor.

-
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Raúl Hernández
Novás (1948-1993)

Soneto 1981 Poeta e ensaísta cubano Idem.

Efrain Nadereau
Maceo (1940-)

Poesia 1981 Escritor, poeta e pintor
cubano

Idem.

Alberto Serret
(1947-2000)

Poesia 1981 Escritor, poeta e dramaturgo
cubano

Idem.

Soleida Ríos
(1950-)

Poesia 1981 Poeta, escritora e promotora
cultural cubana

Idem.

Raina María
Rodríguez (1952-)

Poesia 1981 Poeta cubana Idem.

Marisa Rosado Carta 1981 Possivelmente uma ensaísta
portorriquense

Possivelmente conheceu
Haydée na Casa.

Marisola Sánchez
Alfonso

Poesia 1981 Não encontramos dados
sobre a autora.

-

Revista Casa de las Américas, n. 150, 1985
Autor Tipologia Data Dados Relação com Haydée
Juan Almeida
(1927-2009)

Texto 1985 Guerrilheiro cubano
negro do M-26, deputado
da Asemblea Nacional e
Vice-presidente do
Consejo del Estado
desde 1959. Lançou
mais de 300 canções e
diversos livros.

Atuou com Haydée no M-26,
porém, não dá relatos sobre a
relação entre ambos.

Carlos Rafael
Rodríguez (1913-
1997)

Texto 1985 Político e economista
cubano

Possivelmente a conheceu na
Casa.

Melba Hernández
(1921-2014)

Texto 1985 Guerrilheira do M-26 e
uma das heroínas
nacionais

Atuou com Haydée na luta
insurrecional.

Mario Benedetti
(1920-2009)

Poesia 1985 Poeta e escritor uruguaio Conheceu Haydée na Casa.

Alicia Alonso
(1920-)

Texto 1985 Dançarina e coreógrafa
cubana

Idem.

Volodia Teitelboim
(1916-2007)

Texto 1985 Escritor, político e
advogado chileno

Idem.

Joaquin Gutiérrez
(1918-2000)

Poesia 1985 Escritor costarriquense Idem.

Cintio Vittier
(1921-2009)

Texto 1985 Escritor cubano, nascido
nos EUA

Idem.

Alejandro Obregón
(1920-1992)

Texto 1985 Pintor colombiano-
espanhol

Idem.



163

Jorge Enrique
Adoum (1926-
2009)

Texto 1985 Escritor e diplomata
equatoriano

Idem.

Ariel Dorfman
(1942-)

Texto 1985 Escritor e ensaísta
argentino-chileno-
estadunidense

Idem.

Carmen Naranjo
(1928-2012)

Texto 1985 Escritora e política
costarriquense

Idem.

Ricardo Carpani
(1930-97)

Carta 1985 Pintor argentino Idem.

Héctor Mujica
(1927-2002)

Carta 1985 Periodista, político e
filósofo venezuelano

Idem.

Raúl Rodríguez
Porcell

Texto 1985 Não encontramos dados
sobre o autor.

-

Fernando Silva Texto 1985 Não encontramos dados
sobre o autor.

-

Silvano Lora
(1934-2003)

Texto 1985 Artista plástico
dominiquano.

Conheceu Haydée na Casa.

Georgina Herrera
(1936-)

Poesia 1985 Poeta e escritora
cubana.

Idem.

Lorenzo Homar
(1913-2004)

Carta 1985 Pintor portorriquense. Idem.

Eduardo López
Morales (1939-
1990)

Poesia 1985 Escritor, ensaísta e
crítico de cinema cubano

Idem.

José Luis Moreno
del Toro (1943-
2015)

Poesia
(escrita
antes de
Haydée
falecer, em
fevereiro de
1980)

1985 Poeta e narrador
cubano.

Idem.

Reynaldo
Fernández Pavón
(1943-)

Poesia 1985 Historiador da arte,
compositor e escritor
cubano.

Idem.

H. G. Verzi
(Horacio García)

Texto 1985 A partir do pouco que
encontramos sobre o
autor, podemos supor
que ele seja escritor.

Idem.
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Revista Casa de las Américas, n. 151, 1985
Autor Tipologia Data Dados Relação com Haydée
José Agustín
Goytisolo (1928-
1999)

Poesia 1985 Escritor espanhol Conheceu Haydée na Casa.

Revista Casa de las Américas, n. 161, 1987
Autor Tipologia Data Dados Relação com Haydée
José Coronel
Urtecho (1906-
1994)

Texto 1987 Poeta, dramaturgo,
ensaísta, diplomático,
historiador nicaraguense

Conheceu Haydée na Casa.

CubaNet e Neo Club Press
Autor Tipologia Data Dados Relação com Haydée
Tania Díaz
Castro

Texto
(CubaNet)

2013 Jornalista e
escritora cubana

Possivelmente a conheceu na Casa.

Roberto Jesús
Quiñones Haces
(1957-)

Texto
(CubaNet)

2015 Idem. Idem.

Carlos Alberto
Montaner Suris

Texto (Neo
Press Club)

2011 Idem. Idem.


