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RESUMO 

 

Os Estados Unidos se valeram de décadas de exploração de 

material humano e recursos naturais cubanos, principalmente o açúcar. O governo 

de Fulgencio Batista foi marcado por uma grande crise social e uma alta 

concentração de renda devido ao pouco retorno financeiro aos trabalhadores e a 

alta taxa de desemprego. Para os Estados Unidos, os cubanos eram usados 

apenas como mão-de-obra barata e considerados como sub-humanos, além 

disso, eram vistos como corpos para turismo sexual a partir de uma ideia racista e 

elitista. Havia uma necessidade de modernização da ilha, já que a relação com os 

Estados Unidos obrigava Cuba a se manter numa economia colonial. A Revolução 

Cubana estabeleceu o enfrentamento à hegemonia mundial e consequentemente 



   

foi vítima de represálias econômicas, mas não foi o suficiente para o governo 

cubano retroceder. Cuba se tornou um exemplo para o continente pelo seu 

combate à fome e à pobreza, trazendo assim, um receio estadunidense quanto a 

debandada econômica à esquerda dos países da região. Os Estados Unidos 

realizaram uma enorme intervenção no continente e impuseram um bloqueio a 

ilha. Historicamente, Cuba se caracteriza pela desigualdade social e de direitos 

entre as elites e as minorias representativas, não diferente do restante do mundo, 

mas a Revolução Cubana culminou também em uma revolução social, que levou 

Cuba a diminuir os índices de desigualdade, levando justiça social e prosperidade 

à ilha.  

 

PALAVRAS-CHAVES: Estados Unidos; Revolução Cubana; concentração de 

renda; modernização; colonial; bloqueio. 

 

ABSTRACT 

 

The United States has benefited from decades of exploitation of 

human resources and Cuban natural resources, especially sugar. Fulgencio 

Batista's government was marked by a major social crisis and a high concentration 

of income due to the low financial return to workers and the high unemployment 

rate. For the United States, Cubans were used only as cheap labor and regarded 

as subhumans, and were seen as bodies for sex tourism from a racist and elitist 

idea. There was a need for modernization of the island, as the relationship with the 

United States forced Cuba to stay in a colonial economy. The Cuban Revolution 

established the confrontation with world hegemony and consequently was the 

victim of economic reprisals, but it was not enough for the Cuban government to 

back down. Cuba has become an example to the continent for its fight against 

hunger and poverty, thus bringing a US fear about the economic stampede to the 

left of the countries of the region. The United States has made a huge intervention 

on the continent and imposed an blockade on the island. Historically, Cuba has 

been characterized by social and rights inequality between elites and 



   

representative minorities, not unlike the rest of the world, but the Cuban Revolution 

also culminated in a social revolution, which led Cuba to reduce inequality rates, 

leading to social justice. and prosperity to the island. 

 

KEYWORDS: United States; Cuban Revolution; income concentration; 

modernization; colonial; blockade. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Revolução Cubana trouxe uma visibilidade grandiosa para um 

pequeno país do Caribe e uma importância internacional para a ilha que 

transcendeu qualquer prognóstico anterior aos fatos que culminaram no êxito da 

revolução. Muitos consideram Cuba como o maior exemplo e o mais próximo a 

conseguir o status de país socialista, sendo assim, o propósito desse trabalho é 

estabelecer as relações políticas e econômicas entre Estados Unidos e Cuba, a 

fim de elucidar as diferenças no período dos anos 1950 e 1960, ou seja, pré e pós-

Revolução Cubana. Será importante elucidar como os Estados Unidos 

influenciaram Cuba economicamente durante o governo de Fulgencio Batista e a 

derrocada dessas relações após a Revolução.  

As relações políticas entre os dois países já são conhecidas, mas 

focalizaremos na maneira como os Estados Unidos tentaram intervir no processo 

político-administrativo de Cuba e quais foram os pontos que desagradaram ambas 

as partes para que as relações entre os dois ficassem tão conflituosas.  

A importância desse trabalho se dá ao colocar à tona quais tipos 

de parcerias econômicas os Estados Unidos estabeleceram como primordiais, a 

ponto de exigirem o mesmo comportamento dos países do mundo inteiro, assim 

como, a forma como isso afeta as relações econômicas e diplomáticas entre as 

nações.  

 

PERÍODO PRÉ-REVOLUÇÃO 

 

Desde a revolução haitiana no final do século XVIII, Cuba se 

tornou um grande celeiro de investimentos na economia de plantation, 

principalmente de açúcar. A partir de meados do século XIX, empresários 

estadunidenses se tornaram importantes investidores. No século XX, esta 

presença se intensificou e alguns eram inclusive proprietários de grandes porções 

de terra na ilha, sendo assim, a riqueza produzida no país era quase toda 
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deslocada para o exterior. Se tratava de uma prática que visava o enriquecimento 

desenfreado da classe burguesa e apenas a exploração da classe trabalhadora. 

 

... As práticas especulativas e de extorsão empregadas em Cuba, pela 
iniciativa privada e oficial, são conhecidas e comuns. O que espanta são 
a envergadura e o cinismo, que nos fazem meditar sobre o significado do 
neocolonialismo imperialista. Empresários, especuladores, aventureiros, 
militares, políticos, embaixadores e assessores, todos lembram robber 
barons devotados à drenagem de riquezas de Cuba para os Estados 
Unidos, como molas propulsoras de uma gigantesca acumulação de 
capital, que ajudou a alimentar a transformação dos Estados Unidos na 
maior potência imperialista da atualidade ...1  

 

A mineração também fazia parte dos investimentos estrangeiros 

em Cuba, o que trazia infraestrutura para o país, mas isso era uma parte muito 

pequena em vista do prejuízo social que a população cubana sofria. 

Os Estados Unidos se valeram dessa perspectiva exploratória 

para aumentar sua riqueza e se tornar o grande império e multiplicador da pobreza 

na América Latina. O lucro que Cuba teria com açúcar e minérios no período pré-

Revolução nunca se voltou para a população da ilha, e sim, para um ciclo de 

exploração e aprofundamento das desigualdades sociais. Os grandes proprietários 

de terras eram responsáveis por explorar a população, após isso, os lucros eram 

devolvidos aos Estados Unidos por conta de um ciclo econômico que privilegiava 

os bancos estrangeiros e os grandes empresários no país. Havia um alto número 

de desempregados e cortadores de cana num nível de trabalho análogo à 

escravidão e as condições de trabalho eram péssimas. 

  
... podemos constatar que, nos anos 1950, uma estrutura de posse da 
terra caracterizada pela concentração de terra mostrava que 57% da 
terra estavam em mãos de 3% dos proprietários,  enquanto 78,5%  (cerca  
de 126  mil  ocupantes  com  menos  de 5 hectares de terra) possuíam só 
15%; e 40% deles em condição de arrendatários, subarrendatários,  
parceiros  ou  precaristas. sobre essa estrutura, sustentava-se uma 
sociedade rural de assalariados, camponeses e desempregados 
agrícolas, tão explorados como precários ...2  

 

                                                             
1 FERNANDES, Florestan. Da guerrilha ao socialismo: a revolução cubana. São Paulo: Expressão Popular, 

2012. 
2 PAZ, Juan Valdés. A revolução agrária cubana: conquistas e desafíos. estudos avançados, v. 25, n. 72, 

2011. 
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Uma das características relacionadas ao governo de Fulgencio 

Batista foi o desemprego crescente, muito atrelado a mão-de-obra barata advinda 

do campo e dos imigrantes haitianos e jamaicanos, o que também reescreveu a 

história étnica recente da ilha. Segundo Florestan Fernandes:  

 

... miséria, fome, doença, falta de instrução etc. Não se tratava de um 
"fenômeno incipiente" e transitório. Essa era uma das estruturas coloniais 
persistentes e ela só seria eliminada depois de 1959 ...3 

 

Para Florestan Fernandes haveria uma camisa-de-força que 

prenderia as intenções da descolonização no governo de Fulgencio Batista. 

Apesar de existir uma intenção de descolonização por parte da burguesia cubana, 

os laços com o passado e a impossibilidade de mudar o status de influência que 

os Estados Unidos tinham com Cuba impediram a ilha de sair do atraso nas 

relações humanas e do trabalho. Isso quer dizer que a necessidade de 

modernização existia, mas não encontravam uma maneira de evolução do 

capitalismo pelo próprio capitalismo, o que também culminou nos ideais da 

revolução. 

Os Estados Unidos agiram como um império frente a Cuba, uma 

vez que grande parte dos lucros eram canalizados por empresas deste país 

instaladas na ilha. Não havia retorno, a crise estava estabelecida e o déficit nas 

importações revelava o tamanho da discrepância nas relações econômicas dos 

dois países. Capitalistas estadunidenses também detinham usinas e refinarias de 

petróleo, telefonia e eletricidade, além da exploração sexual que ocorria na época. 

Cuba era o destino predileto da burguesia estadunidense para o turismo sexual, 

ou seja, se já não bastasse a exploração do trabalho humano, havia também, 

exploração dos corpos humanos.  

De fato, com o apoio dos países latino-americanos aos Estados 

Unidos, na Segunda Guerra Mundial, e o reconhecimento da grande influência 

estadunidense nas relações econômicas no mundo, havia um alinhamento natural 

com os Estados Unidos no pós-guerra, ainda mais se tratando de Cuba, que já 

                                                             
3 PAZ, Juan Valdés. Op. Cit. p. 79. 
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tinha um alinhamento histórico com o país. Isso acontecia tanto pela proximidade 

geográfica quanto pelos interesses estadunidenses na exploração da ilha. 

Para os Estados Unidos, manter um cinturão de segurança e ter 

vizinhos como aliados era primordial, além de poder usar esse território para fins 

de exploração e captação de recursos. 

 

... Desde la Segunda Guerra Mundial se hizo cada vez más evidente, 
para los gobernantes norteamericanos y sus asociados latinoamericanos, 
la conveniencia de poner en práctica y desarrollar un patrón diplomático 
que abarcase todas las relaciones y estructuras básicas incluídas en su 
supremacía sobre otras naciones del continente. Dende entonces, los 
intereses económicos, políticos y militares, además de los acuerdos, 
tratados y programas culturales, universitarios, científicos, sindicales y 
religiosos pasaron a ser vistos como elementos más o menos 
importantes, según el caso, de las relciones hegemónicas de los Estados 
Unidos sobre otros países del hemisferio ...4 

 

É importante relatar que a "América para os americanos" já era 

uma estratégia de dominação desde o século XIX com o intuito de alertar as 

potências européias sobre a independência das colônias americanas. Neste 

contexto, a Doutrina Monroe se revelou como uma iniciativa de dominação dos 

Estados Unidos para o continente americano. Há uma questão colocada por 

alguns professores e na leitura de artigos científicos, sobre o fato do termo 

"América" ser colocado para designar o país e não o continente americano, mas 

independente desse aspecto histórico, a "América para os americanos" foi usada 

como um pretexto e uma estratégia durante a história, até os tempos atuais para 

uma atuação ríspida quanto a possibilidades de quaisquer intimidades com outras 

potências para a região. Abaixo, o discurso de Monroe em 2 de dezembro de 

1823: 

 

... Afirmamos, como um princípio em que os direitos e interesses dos 
Estados Unidos estão involucrados, que os continentes americanos, a 
raiz de terem assumido e de manter sua condição livre e independente, 
não devem ser considerados como sujeitos a futuras colonizações por 
parte de qualquer potência europeia (...) consideraríamos qualquer 

                                                             
4 IANNI, Octavio; KAPLAN, Marcos. América Latina y Estados Unidos: relaciones políticas internacionales 

y dependencia. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1973. 
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tentativa de estender seu sistema a qualquer parte deste hemisfério 
como perigo para nossa paz e segurança ...5 

 

Até a década de 50, os Estados Unidos e a burguesia cubana 

promoveram um atraso gigantesco no desenvolvimento científico e tecnológico de 

Cuba, através de sua política de exploração e da dependência da exportação de 

produtos primários. A agricultura era a única forma de levar riqueza ao país, sendo 

assim, não configurava interesse exterior no desenvolvimento da ilha. Isso se 

explica dentro do Estruturalismo Cepalino, pois haveria a necessidade de 

industrialização. Nesta perspectiva teórica, o subdesenvolvimento dos países 

periféricos é primordial para o estabelecimento da riqueza dos países 

desenvolvidos, ou seja, os países mais pobres servem de alicerce para a riqueza 

dos países ricos e prevalece a desigualdade na relação centro-periferia. Apenas o 

rompimento com essa estrutura traria justiça social. Para Celso Furtado: 

 
... o crescimento econômico na América Latina tenderia à estagnação, 
em virtude da forte concentração da renda e da propriedade fundiária que 
bloqueavam a expansão do mercado interno. Considerava, então, que a 
redistribuição de renda – por meio da reforma agrária, tributação 
progressiva etc. – seria fundamental para ampliar o mercado interno e 
dinamizar as economias da região ...6 

 

Apesar da alarmante desigualdade social, desemprego e 

péssimas condições de trabalho, Cuba passava por um processo de 

desenvolvimento aos moldes que os Estados Unidos pretendiam. O subemprego e 

o enriquecimento dos empresários e proprietários de terras fez parte de um 

processo de continuidade da precarização do acesso aos serviços básicos pela 

população mais pobre da ilha. Houve uma tentativa de modernização da produção 

por conta da importação ascendente, no entanto, esses bens eram centralizados 

nas mãos de poucos e em regiões mais abastadas.  

O aspecto colonial de Cuba permaneceu até a revolução de 1959, 

porque a periferia de Havana e de Santiago de Cuba continuavam em 

                                                             
5 MONROE, James. Sétima mensagem anual ao Congresso, 2 de dezembro de 1823. In: DIETERICH, H. 

Noam Chomsky habla de América Latina. Buenos Aires: Política, 1998. 
6 FURTADO, Celso. Desenvolvimento e subdesenvolvimento. En: Cinqüenta anos de pensamento na 

CEPAL-Rio de Janeiro: Record/CEPAL, v. 1, 2000. 
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consonância com o período colonial, mais ainda, o interior de Cuba vivia sob uma 

precariedade de recursos e desenvolvimento que faziam dessas regiões uma 

porção atrasada em relação ao resto do mundo. A pobreza e a falta de 

oportunidades no interior de Cuba fizeram com que grande parte da população se 

alinhasse aos revolucionários. 

Nem a alta do investimento para a produção de outros bens, além 

de açúcar e gado, deixaram Cuba menos desigual. Ao contrário, eram apenas 

dados que corroboravam para a estratégia estadunidense de dominação e 

sustentação do sistema capitalista, já que era necessária uma estabilidade 

econômica da burguesia. Para entender melhor esse período, Perez-Stable 

retratou em números os dados de bens de consumo e de bens capital, no ano de 

1956:  

 

... la importación de bienes de consumo diminuyó al 36% del total 
mientras que la de bienes capital e intermédios aumentaron hasta 
alcanzar el 64%. Las inversiones de capital en el sector azucarero iban 
en aumento ...7  

 

A servidão e a impossibilidade de ascensão social culminaram na 

rebelião do povo cubano. O descontentamento das elites cubanas com o 

movimento revolucionário se dava não só pelo pensamento de solidificação das 

famílias no contexto aristocrático, também havia uma falsa impressão de que 

Cuba estava vivendo um "período de ouro" no desenvolvimento. A parte da 

população que vivia nos bairros ricos das grandes cidades cubanas viam o acesso 

à tecnologia como sinal de que Cuba estava sendo próspera e ao mesmo tempo, 

não conseguiam enxergar a disparidade entre eles e os outros. Por isso, a 

ignorância de parte da burguesia culminou em relatos fora da realidade que 

permeiam as críticas à revolução pelos emigrados e os filhos de imigrantes que 

hoje residem e têm influência política e até intelectual no sul dos Estados Unidos.   

Cuba já havia passado por luta pela independência, fim da 

escravidão, revolução em 1930 e golpes de estado nos últimos 70 anos. Ao 

                                                             
7 PÉREZ-STABLE, Marifeli. The Cuban revolution: Origins, course, and legacy. New York: Oxford 

University Press, 1993. 
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contrário do que imaginava o governo estadunidense, Cuba não vivia uma 

estabilidade política, porque as revoltas ainda eram muito recentes e a 

possibilidade de revolução estava se aflorando cada vez mais nos sentimentos 

dos descontentes com o sistema. O golpe de Fulgencio Batista em 1952, apenas 

acendeu ainda mais a gana de uma organização revolucionária. A partir dali o 

Movimento 26 de Julho surgiria em 1954, abarcando reivindicações de diferentes 

formas e contextos de diversas linhas ideológicas diferentes. 

A revolução nunca pretendeu abraçar o comunismo soviético, 

mesmo havendo líderes e combatentes com ideologia voltada ao marxismo, 

segundo Santos: “A revolução só foi declarada como socialista em abril de 1961, 

após a invasão da Praia Girón e a ruptura definitiva de relações com o governo 

dos Estados Unidos”8. A revolução deveria ocorrer por conta da justiça social e 

não necessariamente pela revolução marxista/comunista. Os embargos realizados 

pelos Estados Unidos acabaram decretando a busca por uma solução, mas 

evidente que a postura retórica de alguns membros estabeleceu os rumos da 

política cubana a partir dali. Che Guevara, por exemplo, tinha embates políticos 

ferrenhos com René Ramos Latour, que mais tarde se tornaria um dos líderes do 

Movimento 26 de Julho, já que Che era declaradamente direcionado à ideologia 

marxista e René Ramos Latour era um social-democrata. 

 

... Che em uma carta de 14 de dezembro de 1957, afirmava a René 
Ramos Latour: Pertenço, devido a minha formação ideológica, àquele 
grupo que acredita que a solução para os problemas do mundo reside 
atrás da Cortina de Ferro. (...) Havia também nacionalistas democráticos 
como Huber Matos, Felipe Pazos e Mario Llerena, que acreditavam no 
restabelecimento da Constituição de 1940 e na continuidade da vida 
democrática capitalista de Cuba. (...) Por outro lado, havia também 
radicais anti-imperialistas que negavam tanto o domínio estadunidense 
quanto o domínio russo, como Carlos Franqui, Frank País, René Ramos 
Latour. Entre eles permeavam posições que apontavam uma crítica tão 
feroz ao comunismo soviético quanto ao capitalismo, forjando, ainda que 
de forma vaga e ampla, uma noção de "socialismo democrático anti-
soviético" ...9 

 

Pode-se afirmar que a maioria dos membros do Movimento 

                                                             
8 DOS ANJOS SANTOS, Giselle Cristina. A revolução cubana e as representações sociais de gênero. Revista 

Eletrônica da ANPHLAC, n. 14, 2013. 
9 SADDI, Rafael. O Ascetismo Revolucionário do Movimento 26 de Julho. 2009. 
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Revolucionário era contrária ao viés soviético, inclusive, grande parte da imprensa 

estadunidense acreditava na democratização burguesa da ilha. De fato, parte da 

imprensa estadunidense se encontrava em Cuba durante a celebração da 

revolução, afinal, era a queda de um regime ditatorial. Fidel Castro discursou nos 

Estados Unidos negando ser uma Revolução comunista, mas o que os Estados 

Unidos pretendiam já estava derrubado, não havia assim o porquê dos Estados 

Unidos apoiarem o governo revolucionário se não havia mais o caráter econômico 

exploratório. O governo estadunidense queria o poder da ilha, mas a partir dali, 

teriam que se contentar com uma relação igualitária, que jamais seria aceito por 

um país imperialista. 

Esse argumento antissoviético se justificava pelo posicionamento 

de muitos integrantes do Movimento 26 de Julho, que resistiam à ideia de se 

submeterem a uma nova relação imperialista, nesse caso, um futuro imperialismo 

soviético, não abandonando o anti-imperialismo estadunidense, aliás, havia 

combatentes que sequer se colocavam como anti-imperialistas, pois acreditava-se 

que os Estados Unidos podiam continuar sendo um aliado forte de Cuba. Segundo 

Saddi:  

 

... Havia também nacionalistas democráticos como Huber Matos, Felipe 
Pazos e Mario Llerena, que acreditavam no restabelecimento da 
Constituição de 1940 e na continuidade da vida democrática capitalista 
de Cuba ...10 

 

Ao que tudo indica, a única consonância entre todos eles, era o 

descontentamento com a política social cubana. 

 

... Essa adaptação à situação cubana tem um significado bastante 
profundo. Grande parte dos rebeldes cubanos, como os membros da 
Direção Nacional do Movimento, tinham noções anticapitalistas e foram 
de uma forma ou de outra influenciados pela leitura marxista. Entretanto, 
a maior parte deles era profundamente contra a via russa do socialismo 
...11 

 

                                                             
10 SADDI, Rafael. Op. Cit. p. 47. 
11 Ibid. p. 48. 
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Existia a necessidade de modernização da ilha, já que essa 

estrutura do tipo colonial estava sugando a prosperidade do país. Se tratava de 

um sistema arcaico de modelo de economia. Cuba é uma pequena ilha, sendo 

assim, muito vulnerável a crises mundiais e formações de novos mercados no 

capitalismo. A ilha nunca teve recursos naturais abundantes, até pelo tamanho 

limitado, por isso, o capitalismo foi espremendo a ilha por décadas. Os 

assalariados e os desempregados ficaram cada vez mais descontentes com os 

rumos sociais do país, não se tinha perspectivas de melhoras e não havia 

possibilidades de ascensão social.   

 

... Nasciam, assim, motivações coletivas que operavam como 
equivalentes do patriotismo e do nacionalismo, malgrado tudo que se 
possa dizer de negativo sobre a apatia política das massas e a falta de 
padrões de cultura cívica ...12  

 

PERÍODO PÓS-REVOLUÇÃO 

 

A Revolução Cubana, na verdade, se tornou um modelo para 

outras nações. O que grupos políticos de países pensaram e sonharam, Cuba 

tornou o que era quase uma utopia em realidade, pois enfrentaram o "hegemon" 

de sua era. Dentro de todas as possibilidades Cuba passou de uma nação 

coadjuvante mundial e regional, para ser um exemplo a ser seguido no mundo, e 

claro, para outros analistas menos progressistas, um exemplo que jamais deveria 

ser repetido. O certo é que a América Latina passou a ser um centro de atenção 

estadunidense quanto à possibilidade de alinhamento a outra grande potência da 

época, o que trazia alternativas em relação a simples subordinação imperialista. 

O padrão colonial só começou a ser mudado a partir da Revolução 

Cubana, por conta de leis que amparavam as classes menos favorecidas do país. 

 

... A lei de 17 de maio de 1959 deu igual importância ao incentivo do 
desenvolvimento econômico e a erradicação da miséria. Ela previa, de 
um lado, o estímulo à indústria e à iniciativa privada, e, de outro, o 

                                                             
12 FERNANDES, Florestan. Op. Cit. p. 83. 
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amparo aos pequenos camponeses, aos trabalhadores sem terras e às 
cooperativas agrícolas ...13 

 

John Kennedy aumentou as relações com a América Latina. As 

consequências dessa visão em relação ao continente levaram os Estados Unidos 

a apoiarem repressões duras na região, muito atrelado ao militarismo, o que levou 

a tortura e prisões arbitrárias. Esse não é o foco deste trabalho, mas essa citação 

é importante para reconhecermos que a Revolução Cubana serviu de alerta para 

os Estados Unidos. Segundo Ayerbe: 

 
... O eixo inicial da mudança de rumos proposto por Kennedy será a 
promoção de reformas econômicas e sociais, o que não significa o 
abandono das políticas preventivas e repressivas das administrações 
precedentes ...14 

 

A aproximação de Cuba com a União Soviética foi um processo. 

Os Estados Unidos passaram a perder influência e dinheiro que advinha da 

exploração do povo cubano. Ayerbe explicita os bloqueios que ocorreram na 

época pelo seguinte excerto: 

 

... Em junho de 1960, a Texaco nega-se a refinar o petróleo soviético. 
Posteriormente, a Esso e a Shell fazem o mesmo (...) Em julho, o 
governo dos Estados Unidos reduz a cota de importação de açúcar 
cubano em 95% (...) Em agosto, o governo cubano nacionaliza as 
empresas estrangeiras e suas propriedades rurais. Em outubro, 
nacionaliza as empresas privadas nacionais (...) Em 3 de janeiro de 1961, 
os Estados Unidos rompem relações diplomáticas com Cuba ...15  

 

A invasão da Baía dos Porcos e a vitória das forças armadas 

cubanas contra o grupo paramilitar anticastrista que havia sido treinado pela 

“Central Intelligence Agency” (CIA) acelerou essa aproximação. Segundo 

Dominguez: “Em 1959, a participação de Cuba no mercado de açúcar tinha caído 

para 33% e as importações originárias dos Estados Unidos representavam 75% 

                                                             
13 FERNANDES, Florestan. Op. Cit. p. 171. 
14 AYERBE, Luis Fernando. Estados Unidos e América Latina: a construção de hegemonia. São Paulo: 

UNESP, 2002. 
15 Ibid. p. 132. 
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do total”16. Por isso, a intenção do novo governo cubano era diversificar a 

economia e industrializar o país, isso aconteceu em 1960, quando houve a 

nacionalização de empresas estrangeiras, como retratou Durães e Maia: “Em 

1960, Fidel Castro anunciou a nacionalização de todas as propriedades norte-

americanas no país (e, em especial, as usinas de açúcar)”17. Há uma grande 

confusão na análise do socialismo no mundo, onde leigos disseminam a 

precariedade da indústria nos países socialistas. Mas, ao contrário, o estímulo a 

indústria e a modernização é um preceito básico para o desenvolvimento dos 

países socialistas.  

A reforma agrária em Cuba foi uma preocupação estadunidense, 

já que os empresários, banqueiros e investidores iriam perder suas terras ou 

fontes de renda à base da exploração do trabalhador. Na impossibilidade do 

impedimento da reforma, os Estados Unidos reivindicaram um bônus para os 

proprietários de terras, o que não ocorreu. Quando se visita Cuba, uma das 

informações que mais choca os visitantes é que a população que pagava aluguel 

passou a ser proprietária do imóvel a qual locava. Esses aspectos pós-revolução 

caracterizaram esse período pela aquisição de direitos adquiridos pelo povo a 

partir da lei.  

Essa sequência de acontecimentos pós-revolução revela o 

ressentimento estadunidense quanto aos avanços sociais que o governo cubano 

havia conseguido. O combate à miséria, por conta da distribuição de renda estava 

se concretizando, mas por via da descapitalização dos grandes empresários 

ligados ao governo estadunidense, ou seja, os Estados Unidos estavam perdendo 

dinheiro e Cuba estava ganhando autonomia. Isso acarretou no bloqueio 

econômico a Cuba em 1962. 

 

... Em fevereiro, os Estados Unidos decretam o bloqueio econômico do 
país, o que inclui a proibição de todas as importações de produtos de 
origem cubana ou importados por Cuba (...) Em março, estendem a 

                                                             
16 DOMINGUEZ, Esteban Morales; DUARTE, Hugo Pons. Embargo o bloqueo? compensación?: aspectos 

económicos del conflicto bilateral Cuba-Estados Unidos. Universidad de La Habana, Depto. de 

Investigaciones sobre Estados Unidos, 1986. 
17 DURÃES, Bruno José Rodrigues; MATA, Iacy Maia. Cuba, os afro-cubanos e a revolução: passado e 

presente Bruno José Rodrigues Durães. História Social, n. 17, 2009. 
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proibição à importação de produtos fabricados em qualquer país, que 
contenham total ou parcialmente produtos de origem cubana ...18  

 

Havia os empresários estrangeiros e a minoria burguesa cubana, 

que de alguma forma também lucrava com a exploração da mão-de-obra cubana. 

Esses, obviamente estavam descontentes com os rumos da política econômica do 

país, assim, muitos fugiram para os Estados Unidos, formando um grupo político 

que décadas mais tarde, se revelaria importante na perpetuação do embargo 

econômico à ilha. 

Guatemala, Chile, Argentina e Brasil se tornaram focos desse 

receio estadunidense pela possibilidade de perder sua influência no continente. 

Acerca disso, Octavio Ianni revela o papel de Cuba nas novas perspectivas da 

América Latina: 

 

... El particular papel que ha tenido Cuba socialista en la reorientación de 
la política exterior de algunos países del continente sólo puede ser 
comprendido dentro de este contexto. Son las relaciones de sumisión y 
antagonismo inherentes a las relaciones entre los países de América 
Latina y los Estados Unidos que explican, en buena parte, las 
variaciones, avances y retrocesos de los gobiernos latinoamericanos 
frente a Cuba y Chile, desde 1959 y 1970 respectivamente ...19  

 

O atraso da indústria e na criação de ciência e tecnologia, por 

interesse dos Estados Unidos era espantoso. A economia colonial era um grande 

trunfo para os Estados Unidos manterem sua influência sobre o país, sendo 

assim, após a Revolução houve uma priorização do investimento em educação, 

ciência e tecnologia agrária, essa última se justificava pela característica dos 

recursos naturais de Cuba. A ilha continuou o investimento em produtos primários, 

mas dessa vez tomou uma postura diferente dos governos anteriores, já que em 

1962, as Granjas do Povo, que eram grandes porções de terra de propriedade 

estatal entraram no lugar das cooperativas de maneira definitiva, apesar de já 

existirem desde 1959. Muitos problemas foram colocados em pauta na 

permanência do cooperativismo que estava instalado, como a carga horária 

                                                             
18 AYERBE, Luis Fernando. Op. Cit. p. 133. 
19 IANNI, Octavio; KAPLAN, Marcos. Op. Cit. p. 23. 
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trabalhada e número de trabalhadores por área nas propriedades, além da falta de 

habilidade na criação pelos camponeses. Sobre esses problemas que levaram à 

criação das Granjas do Povo, Joana Salém Vasconcelos descreveu os entraves 

de uma eficiência do setor agrário:   

  

… o caráter rústico e extensivo da atividade pecuária não permitia a 
redução repentina da escala, pois não havia tecnologia instalada que 
viabilizasse a rápida conversão ao modelo intensivo (...) surgiu a 
necessidade de controlar o consumo de carne. Quando o Exército 
Rebelde confiscou rebanhos e repartiu vacas entre pequenos 
camponeses que não possuíam o conhecimento para criá-las, houve um 
sacrifício generalizado dos animais para fins alimentares, em flagrante 
desperdício da criação leiteira …20   
 

Nos anos sessenta, Cuba passou por uma década de pouco 

crescimento econômico, já que o embargo dificultava o objetivo do governo de 

tecnificar a agricultura e desenvolver a indústria. Esse fator foi decisivo para levar 

o país a uma estratégia de alinhamento a outra das superpotências da época. 

Sendo assim, a União Soviética passou a ser uma via essencial para a entrada de 

recursos financeiros e um novo mercado para o estabelecimento de seu comércio. 

Os Estados Unidos insistiam em bloquear o comércio na ilha e qualquer tentativa 

de retorno a uma relação amigável pelo governo cubano fracassava. Com 

crescimento médio de 3% na década, número inexpressivo frente à conjuntura 

econômica mundial da época, Cuba inclinava-se para o socialismo soviético.  

 

.. Mas a revolução, apesar de suas vitórias, não decolava. Na primeira 
década da revolução, a média de crescimento ficou em torno de 3%, 
pouco diante do necessário para desenvolver sua indústria e diversificar 
sua agricultura. Ficou cada vez mais evidente que o país, para deixar de 
ser dependente dos Estados Unidos, precisava se aliar ao outro sistema 
dominante, o soviético. Esse processo, entretanto, não ocorre de forma 
imediata. A aproximação é lenta e ocorre em dois planos, no plano 
interno, com a reordenação do sistema político e administrativo cubano, e 
no plano externo ...21  

  

A partir dessa conjuntura política que, em 1965, o Partido 

                                                             
20 VASCONCELOS, Joana Salém. Propriedade coletina em debate: Caminhos da Revolução Agrária em 

Cuba (1959-1964). REVISTA NERA, n. 27, 2015. 
21 DOS PASSOS MARTINS, Luís Carlos; LIEBEL, Vinícius. A Revolução Cubana e sua Recepções: 

Imprensa e Academia. 
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Comunista de Cuba (PCC) foi fundado, a assinatura do acordo firmado entre 

Estados Unidos e União Soviética após a Crise dos Mísseis em 1962 facilitou essa 

conjunção e a aproximação com a União Soviética. Nesse momento, Cuba avisou 

ao mundo que a Revolução era socialista, mas também se tornava um marco na 

Guerra Fria, pois passou das mãos do imperialismo estadunidense para um jogo 

de interesses da União Soviética. A partir daquele momento, a ilha se tornava um 

centro influenciador das ideias comunistas, e certamente, contribuiu para 

discussões sobre o imperialismo estadunidense e suas formas de dominação e 

perpetuação da pobreza na periferia do mundo. Cientistas políticos e intelectuais 

contestavam esse processo de desigualdades e injustiças e influenciaram grande 

parte das populações das periferias a mudarem essa conjuntura política vigente. 

 

... No plano externo, a fundação do PCC foi o primeiro sinal claro de 
aproximação do regime cubano à matriz socialista soviética. Desde a 
tentativa de cooperação militar na ocasião da Crise dos Mísseis, esse foi 
o maior gesto de aproximação entre as duas nações ...22 

 

REVOLUÇÃO SOCIAL: ALCANCE E LIMITES 

 

A educação em Cuba passou a ter um grau de importância 

primordial para o desenvolvimento da ilha. A educação superior começou a ser 

tratada como um princípio, já que o embargo econômico impossibilitaria acesso a 

tecnologias estrangeiras. Por isso, era preciso investir em conhecimento técnico e 

científico dentro da própria ilha. Novas universidades foram criadas e as 

universidades já existentes passaram a ter ingressos de estudantes que 

anteriormente eram rechaçados pela falta de poder aquisitivo e o não acesso à 

educação básica. A agricultura com o investimento em pesquisas nas áreas de 

agronomia e pecuária, com o incurso de verba pública para as pesquisas nas 

áreas de medicina veterinária e agronomia, levaram a ilha uma proficuidade em 

produção e uma autossuficiência em alguns setores. A reforma agrária foi o 

precursor de toda essa revolução científica e tecnológica na ilha, já que a ruptura 

com os Estados Unidos trouxe novas perspectiva de desenvolvimento e justiça 

                                                             
22 DOS PASSOS MARTINS, Luís Carlos; LIEBEL, Vinícius. Op. Cit. p. 8. 
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social para Cuba. 

 
... Grande parte desse desenvolvimento de estrutura técnico-científica 
deu apoio à promoção de um modelo tecnológico intensivo em recursos e 
integrado por diversos elementos, como a organização em grande 
escala, a especialização do solo, a mecanização, a irrigação, o uso de 
agroquímicos, o benefício para os produtos, a seleção genética, a 
incorporação de novas variedades etc. Esse modelo convencional 
substituiu gradualmente o modelo tradicional predominante nos anos 
1960, e mais rapidamente nos anos 1970 ...23 

 

Em 1912 houve uma tentativa frustrada de fundação de um partido 

negro. Na época, houve um verdadeiro massacre e muitas vidas negras foram 

ceifadas. Dá-se a essa tentativa a abolição da escravidão recente, em 1886, onde 

os Estados Unidos, devido a seus interesses na produção agrícola, foram 

contrários à abolição durante décadas. Além disso, a divisão racial que havia em 

Cuba era muito clara, pois os negros constituíam a camada mais pobre da 

sociedade. A suposta eleição democrática de Fulgencio Batista em 1940 e o golpe 

em 1952 levaram os negros a terem uma maior simpatia pelo ditador, já que ele 

era descendente de negros e indígenas, além de ser praticante da religião de 

matriz africana de Cuba, a santeria. 

A revolução aconteceu pelo engajamento, de forma geral, de filhos 

da aristocracia cubana. Os líderes revolucionários eram em geral pertencentes às 

famílias brancas e ricas de Cuba, não havendo assim, uma proximidade com a 

comunidade negra, embora muitos camponeses tenham se engajado na 

revolução. A única exceção negra na liderança do movimento revolucionário foi 

Juan Almeida Bosque, que por muitas vezes teve sua história apagada por um 

processo racista e elitista, já que também não adveio da classe aristocrática. Além 

disso, escritores que tentavam colocar o negro como protagonista na história 

cubana sofreram censura na ilha pelo temor de um conflito étnico, por isso a 

desconfiança se justificava.  

No período da revolução cubana, os casos de segregação racial 

nos Estados Unidos explodiam e essas notícias respingavam pela ilha, ou seja, o 

modelo estadunidense revelava uma conjuntura racista aparentemente 

                                                             
23 PAZ, Juan Valdés. Op. Cit. p. 79. 
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permanente em Cuba. Isso fortalecia o sonho de nascer uma democracia racial e 

a possibilidade dos negros participarem ativamente da política cubana. Fidel 

Castro, num gesto de aproximação com a população negra fez um discurso contra 

a discriminação, eliminando a proibição de qualquer tipo de segregação racial em 

estabelecimentos da ilha, esse discurso ficou conhecido como "Proclamação 

contra a Discriminação". 

 
... Após a vitória da Revolução, Fidel Castro proferiu o discurso, depois 
intitulado “Proclamação contra a Discriminação”, em que convocou uma 
campanha contra a discriminação racial, na educação, no emprego e em 
todas as instalações públicas. Além disso, a Revolução desativou (ou 
eliminou o critério racial de) todos os clubes, escolas e espaços só para 
brancos ...24  

 

A desigualdade racial em Cuba ainda é presente, apesar dos 

índices apontarem para uma melhora significante na distância entre negros e 

brancos. Mais ainda, os negros continuaram impedidos de fundarem seu próprio 

partido político e o governo de Fidel nunca quis admitir que o racismo ainda 

continuava na ilha. O receio do governo cubano era de que houvesse uma divisão 

entre as etnias na ilha e surgissem grupos rebeldes a fim de derrubar o governo, 

nesse caso, fortaleceria os insurgentes e os emigrados, levantando a possibilidade 

de uma revolta organizada, exatamente como aconteceu com Fidel Castro e seus 

aliados. Como os Estados Unidos haviam decretado diversos embargos 

econômicos desde 1958, o governo era precavido e sabia das consequências de 

uma divisão étnica, mesmo assim, a divisão continuava ocorrendo, pois, a 

disparidade se evidenciava na distribuição de negros e brancos pelos bairros. 

Ainda hoje é possível notar a diferença na constituição da cor da pele em 

determinados lugares, assim como os empregados de estabelecimentos de 

padrão elevado ou do ramo do turismo. 

 
... O debate racial em Cuba também está vinculado ao embargo e aos 
ataques dos Estados Unidos à Revolução. Assim, há o receio de que 
uma política mais agressiva em relação à questão racial provoque 
divisões na sociedade cubana que possam ser exploradas por Miami, 
mas a questão racial tem sido posta em xeque por muitos afro-cubanos e 

                                                             
24 GOTT, Richard. Cuba: uma nova história. Jorge Zahar, 2006. 
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é considerada ainda não resolvida pela Revolução ...25 

 

A maior crítica ao governo cubano pós-revolução foi a falta de 

engajamento em políticas públicas que pudessem diluir a desigualdade racial. Por 

mais que o governo pudesse declarar que não mais haveria segregação e que 

Cuba já estaria livre de qualquer tipo de discriminação racial, o que se notava não 

condizia com a realidade. Realmente a redistribuição de terras e o acesso a saúde 

e educação de qualidade levaram a ilha a diminuir diversas injustiças em um 

período relativamente curto, mas a representatividade do quadro político do 

governo cubano continuou baixíssimo e esse espectro poderia impactar na 

estabilidade da ilha. 

A revolução não se originou da camada mais pobre da população, 

muito menos dos negros, ela veio exatamente dos filhos brancos da aristocracia 

cubana, que de maneira monumental deixaram muitos de seus privilégios e 

partiram para uma ideia que proporcionava a distribuição de renda. As famílias de 

muitos dos revolucionários perderam terras e insatisfeitas migraram para outros 

países, como os Estados Unidos, o que levou a uma nova configuração política 

nessas áreas de concentração de imigrantes brancos cubanos, cujos 

representantes políticos passaram a fazer pressão no governo a favor de 

embargos e diversas restrições a Cuba. Existe aí um outro caráter colonial e 

escravocrata, pois se configurava como uma espécie de vingança ao povo cubano 

negro e pobre que se tornaram parte de ambientes que nunca haviam sequer 

cogitado a possibilidade de um dia adentrar dentro da ilha, já que a pretensão era 

a perpetuação desse vínculo de mão-de-obra barata e servil, mas a revolução 

mudou toda essa perspectiva. Nos Estados Unidos, os privilégios dos euro-

cubanos caíram e a herança aristocrática dos seus descendentes mudou para 

uma rotina de trabalhos comuns e de forma assalariada, principalmente no sul do 

país. 

  
... Se é verdade que a Revolução não trouxe consigo políticas de ações 
afirmativas capazes de enfrentar as desigualdades sociais e raciais 
articuladamente, é inegável que as políticas de “igualitarização” 
beneficiaram os afro-cubanos, garantindo-lhes acesso a educação, 

                                                             
25 DURÃES, Bruno José Rodrigues; MATA, Iacy Maia. Op. Cit. p. 148. 
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saúde, emprego, talvez jamais visto em toda a América ...26 

 

Como já descrito, Cuba no período pré-Revolução foi tratada 

como um lugar de exploração econômica e um destino de exploração sexual por 

parte dos grandes detentores de poder econômico dos Estados Unidos. A 

sociedade cubana servia para essa classe de endinheirados estadunidenses como 

destino para turismo de lazer e exploração dos corpos. A desigualdade social era 

aviltante, o que fazia com que muitos habitantes da ilha se convertessem a 

trabalhos voltados à prostituição. De fato, os corpos negros de grande parte da 

população cubana eram vistos como parte dessa cadeia de abusos, já que a 

sexualização dos corpos negros se encaixava dentro desse universo de vantagens 

da submissão dos governos pré-revolução. Sobre isso, Octavio Ianni descreve o 

seguinte excerto: 

 

... Esta actitud de cuño racista, inherente al tipo de imperialismo que 
Estados Unidos ejerce en el continente no es asunto del pasado. 
Actualmente se presenta particularmente desarrollada cada vez que los 
norteamericanos invaden un país latinoamericano. Claro es que la misión 
civilizadora de las tropas invasoras se configura en los soldados como tal, 
si los del país invadido les son presentados como incivilizados, 
subdesarrollados, incapaces de ayudarse a si mismos, o no 
familiarizados con la democracia ...27  

 

A população cubana já era muito diversa em relação às suas 

origens, também pela imigração da população dos países da região caribenha, 

que inclusive se acentuou no período pós-revolução, principalmente com 

haitianos. Já os chineses emigraram para a ilha ainda no século XIX e começo do 

século XX. 

Mulheres tinham papéis secundários na política cubana, assim 

como na burocracia. Nos espaços aristocráticos obedeciam apenas às funções 

sociais de esposas, cuidadoras dos filhos, do marido e dos afazeres do lar. 

Mesmo com a Constituição de 1901, o Código Civil de 1918 e a Constituição de 

1940, apesar de serem inovadoras não garantiram igualdade de direitos entre 

                                                             
26 DURÃES, Bruno José Rodrigues; MATA, Iacy Maia. Op. Cit. p. 149. 
27 IANNI, Octavio; KAPLAN, Marcos. Op. Cit. p. 30. 
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homens e mulheres em sua totalidade e somente após a Revolução Cubana as 

mulheres passaram a ser ouvidas e a partir daí se tornaram parte de um projeto, 

denominada "nova sociedade". A “Federación de Mujeres Cubanas (FMC)” foi 

criada em 23 de agosto de 1960, abrangendo todas as exigências das mulheres 

que lutavam por igualdade na ilha. 

 
... A FMC surgiu 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 
massas ...28 

 

O Código de Família de 1975 estabeleceu uma nova fase na 

relação de igualdade de gênero no país. A "nova sociedade" cubana teria na 

equidade de tratamento de homens e mulheres seu princípio formador como 

sociedade justa, tudo pelo envolvimento das mulheres na luta revolucionária. De 

fato, muitas delas participaram ativamente da Revolução e suas imagens e 

histórias estão estampadas nos diversos museus cubanos que tratam da 

Revolução na ilha. A mudança nas leis que regiam a família teve participação 

direta das mulheres cubanas e começou com o fim da sociedade conjugal quando 

não houvesse a harmonia social, ou seja, era de livre escolha de ambos os 

cônjuges o pedido de divórcio, sem a interferência da igreja ou de regras para a 

separação. 

A educação proferida pelos pais como única maneira de conceber 

uma convivência social gera tratamentos desiguais para o que não é padrão, 

sendo assim, as minorias representativas sofrem com questões como o 

embranquecimento, padrão heteronormativo e machismos de todas as formas. A 

sociedade tende a se modernizar e padrões conservadores caem. Nesse sentido, 

o Estado tem um fator preponderante para retirar esses retrocessos morais e 

éticos que se tornam cíclicos no pensamento das novas gerações. A Constituição 

de 1976 estabeleceu um novo método, nesse caso, foi ressaltado o "espírito 

comunista" para a infância e juventude. 

 

                                                             
28 DOS ANJOS SANTOS, Giselle Cristina. Op. Cit. p. 272-273. 
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... Quanto à educação dos filhos, para a qual a família deve contribuir, o 
artigo 39 da Constituição de 1976, dispõe que a educação da infância e 
da juventude no espírito comunista é dever de toda a sociedade. 
Portanto, a família, a escola, os órgãos estatais e as organizações sociais 
e de massas têm o dever de prestar especial atenção à formação integral 
da infância e da juventude. Enfim, no novo governo, distinguir a natureza 
da filiação era algo que não condizia com os valores que ressaltavam a 
igualdade entre todos ...29 

 

Havia uma crença que apenas a abolição da sociedade privada e 

a implementação do socialismo iria acabar com as injustiças e desigualdades 

sociais e de gênero da ilha. Assim, pode-se creditar essa estratégia ao feminismo 

marxista, que era mais difundido na época, e as mulheres cubanas acreditavam 

que esse novo pensamento sobre a desigualdade de gênero cessaria com a "nova 

sociedade" cubana. O feminismo interseccional surgiria apenas no final dos anos 

60 e início dos anos 70, mas mesmo assim, de uma forma menos difundida, onde 

mulheres negras passaram a pensar nas diferenças entre as oportunidades entre 

as próprias mulheres. A sociedade cubana ainda guarda comportamentos 

machistas, mas não se pode ignorar a propulsão das mulheres em ambientes 

onde elas jamais poderiam adentrar. 

 
… sólo la abolición de la propiedad privada sobre los medios 
fundamentales de producción y la construcción del socialismo, crean las 
bases para la realización de la igualdad de todos los ciudadanos y, 
consecuentemente, la igualdad real de derechos entre el hombre y la 
mujer (...) las normas jurídicas que plasman las medidas adoptadas por la 
Revolución, dirigidas a la protección de la mujer, la maternidad, el 
matrimonio y la niñez ...30 

 

Uma outra face da Revolução Cubana se deu pelos descontentes 

com os rumos da política econômica e social do país. Como já abordado, os 

emigrados formaram núcleos políticos com uma influência significativa no sul dos 

Estados Unidos. De certa forma, os Estados Unidos sabiam da importância de ter 

esses descontentes e até dissidentes da revolução em seu território, seja por uma 

questão econômica, pelo uso da mão-de-obra barata ou pelo engajamento desses 

imigrantes numa oposição ao novo governo cubano. 

                                                             
29 VASSI, Cassia D. Cuba pós-revolução: Estado, Leis e Mulheres. Anais Eletrônicos do VII Encontro 

Internacional da ANPHLAC, Campinas, 2006. 
30 CUBA. Ministério de Justicia. La Mujer em Cuba Socialista. La Habana: Empresa Editorial Orbe, 1977. 
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... Os Estados Unidos, por sua vez, trataram esse movimento migratório 
desde o primeiro momento como algo político, inclusive conferindo o 
tratamento de refugiado político, e assumiram a posição de incentivo à 
imigração cubana no território estadunidense através de leis e programas 
de incentivo à integração dessa população ...31 

 

Existiram ondas migratórias em Cuba e a primeira veio logo após 

a revolução. Os Estados Unidos concederam asilo político e assistência social 

para os refugiados cubanos. Curiosamente, o tratamento para os imigrantes era 

diferenciado em relação a outras nacionalidades. O governo estadunidense, 

historicamente, sempre rejeitou imigrantes latinos, a ponto dos imigrantes 

formarem “guetos”, onde a comunidade se isolava e tinha pouco ou nenhum 

acesso aos direitos sociais que os estadunidenses usufruíam. Na verdade, mesmo 

os próprios nascidos no território estadunidense “não-brancos” eram 

marginalizados. 

A aceitação de imigrantes cubanos logo após a revolução 

captava pessoas já endinheiradas, proprietários de terras que acumularam 

riquezas e não queriam perder seus privilégios conseguidos às custas da 

exploração da classe trabalhadora cubana. Havia também perseguidos políticos 

por terem posições ideológicas contrárias à revolução, mas essa primeira onda de 

emigração foi marcada mesmo pelos brancos ricos, ao contrário das outras ondas 

migratórias, que se conformaram por cubanos descontentes com a impossibilidade 

de ascensão social. 

 

... A emigração cubana apresentou três ondas: de 1959 a 1962, de 1965 
a 1973 e de abril a setembro de 1980. Nas duas primeiras ondas tem-se 
a emigração da população socioeconômica mais estável e rica de Cuba, 
enquanto em 1980 temos a saída dos setores mais marginalizados da 
população ...32   

 

Havia uma estratégia estadunidense na imigração de refugiados 

cubanos no país. Os Estados Unidos não tinham uma preocupação com o bem-

estar desses refugiados ou qualquer aflição pela questão humanitária. O que 

                                                             
31 SILVA, Brenda Coêlho Assunção. A Integração dos cubano-americanos na sociedade estadunidense, 2017. 
32 CHÁVEZ, Ernesto Rodríguez. A crise migratória do verão de 1994. Rev. Bras. Estudos Pop, v. 13, 1996. 
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existia era um subterfúgio para a formação de uma oposição forte aos rumos 

tomados pela política e economia da ilha. Existia também um financiamento 

clandestino às ações dentro do território cubano, fomentando uma resistência que 

deveria se desdobrar em uma rebelião da população ao governo; ou em uma nova 

frente autoritária que enfrentasse os interesses da população e findasse num novo 

governo ditatorial inclinado aos Estados Unidos. 

 

... naquele momento, as diretrizes do programa subversivo desenvolvido 
pelos EUA a serem seguidas para desmantelar a Revolução Cubana, se 
apoiavam em quatro pontos: criar uma oposição política responsável no 
estrangeiro; organizar uma guerra psicológica; formar quadros 
paramilitares; e organizar uma estrutura clandestina e de resistência 
dentro de Cuba. A efetivação dessas diretrizes de fez claro no transcurso 
dos anos seguintes ...33 

  

Por fim, vale lembrar que houve uma perseguição aos 

homossexuais na ilha, pois lamentavelmente, os revolucionários não reconheciam 

essa minoria como parte da “nova sociedade” cubana. Um dos casos mais 

conhecidos foi o do poeta Reinaldo Arenas, que conseguiu refúgio nos Estados 

Unidos após ser preso em Cuba. Mas esse cenário vem mudando na ilha, pois 

com o engajamento de líderes sociais, Cuba tem tentado transformar esse 

pensamento medieval em inclusão e aceitação. 

Uma das mais conhecidas líderes sociais é a diretora do Centro 

Nacional Cubano de Educação Sexual, Mariela Castro, filha de Raul Castro, que 

tem lutado pela legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Mesmo 

com esse pensamento machista e homofóbico de grande parte da população 

cubana, há tentativas de diminuir esses preconceitos na ilha, como a possibilidade 

de realizar cirurgias de redesignação sexual gratuitamente no sistema público de 

saúde.  

A discriminação contra as minorias nunca foi exclusiva de 

qualquer sistema político. Por isso, dizer que Cuba se diferenciava dos países 

europeus e dos Estados Unidos quanto à discriminação aos LGBTTs é um grande 

erro, pois havia e ainda persistem perseguições contra as minorias em diversos 

                                                             
33 FONT, Fabián Escalante. La Guerra Secreta: proyecto Cuba. Grupo Editorial RA-MA, 2018. 
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países do mundo. Mas Cuba se diferenciou de grande parte desses países pelo 

posicionamento do seu líder, já que Fidel Castro reconheceu que a revolução 

perseguiu homossexuais e se retratou pelo erro cometido pelos combatentes da 

revolução. Fidel Castro concedeu entrevista ao jornal mexicano “La Jornada”, 

onde relatou as injustiças sofridas pelos LGBTTs após a revolução: 

 
... –Sí –recuerda–, fueron momentos de una gran injusticia, ¡una gran 
injusticia! –repite enfático–, la haya hecho quien sea. Si la hicimos 
nosotros, nosotros… Estoy tratando de delimitar mi responsabilidad en 
todo eso porque, desde luego, personalmente, yo no tengo ese tipo de 
prejuicios (...) –¿Quién fue, por tanto, el responsable, directo o indirecto, 
de que no se pusiera un alto a lo que estaba sucediendo en la sociedad 
cubana? ¿El Partido? Porque ésta es la hora en que el Partido 
Comunista de Cuba no explicita en sus estatutos la prohibición a 
discriminar por orientación sexual. –No –dice Fidel–. Si alguien es 
responsable, soy yo (…) “Es cierto que en esos momentos no me podía 
ocupar de ese assunto (…) Me encontraba inmerso, principalmente, de la 
Crisis de Octubre, de la guerra, de las cuestiones políticas ...34 

 

BLOQUEIO 

 

Em 1961, o bloqueio econômico se concretizou. Os Estados 

Unidos fizeram um cerco às pretensões cubanas de se afastar do seu 

imperialismo, e Cuba começou a sair de uma era colonial e se colocaria como 

propulsora de uma era mais soberana. Cuba estava atrasada, defasada e sua 

população vivia na miséria. As mudanças econômicas trouxeram ao povo cubano 

ganhos evidentes e rápidos, o que fez com que a população aumentasse o apoio 

à Revolução. 

Os Estados Unidos deram uma resposta ao sucesso da 

Revolução Cubana. Não era nada interessante para os Estados Unidos perder sua 

influência na região. Além disso, a presença russa mais perto de seu território era 

um problema, pois o mundo vivia os tempos da Guerra Fria. Estados Unidos e 

União Soviética disputavam uma corrida para estabelecer suas hegemonias no 

planeta.  

                                                             
34 LA JORNADA. Soy el responsable de la persecución a homosexuales que hubo en Cuba: Fidel 

Castro. Disponível em: https://www.jornada.com.mx/2010/08/31/mundo/026e1mun. Acesso em: 8 de nov. 

2019. 

https://www.jornada.com.mx/2010/08/31/mundo/026e1mun
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A partir da fracassada invasão da Baía dos Porcos, a relação dos 

Estados Unidos com Cuba e o restante dos países da América Latina muda de 

forma radical. No caso de Cuba, as relações econômicas cessaram, até porque, o 

governo dos Estados Unidos só aceitava relações econômicas do tipo colonial 

exploratório. Os Estados Unidos estavam acostumados a tratar Cuba como se 

fosse seu quintal de negócios, não se admitia outra forma de relação. Essa 

dificuldade na aceitação de uma nova forma de gerenciamento político da ilha 

levou os Estados Unidos a se rebelarem com a possibilidade de perder 

investimentos e recursos advindos dos países do sul. Neste contexto, pareceu 

necessário isolar Cuba e mostrar que a Revolução havia sido um erro para a ilha. 

O programa da Aliança para o Progresso foi criado com esse objetivo:  

 
... O programa da Alpro é apresentado na reunião da OEA em Punta del 
Este, em agosto de 1961 (...) Os recursos prometidos para atingir esses 
objetivos ascendem a 20 bilhões de dólares ao longo de dez anos ...35 

 

Houve muitas críticas do governo cubano ao plano, pois 

claramente não se separava o teor econômico do político. Tudo seria uma 

desculpa para frear o exemplo cubano no continente. A principal reclamação do 

governo cubano era de que não havia mudanças estruturais. A voz dos 

representantes da ilha era tão estrondosa dentro da OEA, que Cuba foi expulsa da 

Organização em janeiro de 1962. Não por acaso, a esquerda no continente estava 

crescendo exponencialmente, mas não necessariamente no número de governos 

socialistas, mas nas pautas que eram reivindicadas com um cunho muito mais 

social que econômico. 

O governo estadunidense passou a estabelecer medidas de cunho 

econômico, mas com um viés político evidente. A desculpa estadunidense era 

para salvar a economia do continente, mas no fundo existia um temor que outros 

países da América Latina seguissem o exemplo cubano. Não se tinha um discurso 

direto contra Cuba, mas nas entrelinhas as atitudes estadunidenses deixavam 

claro sua insatisfação com a perda de um território de exploração. 

                                                             
35 AYERBE, Luis Fernando. Op. Cit. p. 118-119. 
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A economia cubana foi profundamente afetada com as futuras 

medidas estadunidenses contra o país. A criação da Aliança para o Progresso foi 

o início de uma série de medidas a fim de isolar política e economicamente a ilha. 

 
... La Alianza para el Progreso, creada en 1961 para realizar el programa 
enunciado en la Carta de Punta del Este, no fue sino una operación de 
tipo contrarrevolucionario (...) Esta fue la primera operación pública, de 
ámbito continental, por medio de la cual los gobernantes de los Estados 
Unidos y de América Latina demostraron que estaban capitalizando, en 
forma activa y organizada, la experiencia resultante del éxito de la 
revolución en Cuba ...36 

 

Cuba passou a nacionalizar terras de propriedade estadunidense 

em seu território, com o objetivo de fortalecer o Estado e distribuir terras para a 

população. A reforma agrária foi o ganho mais visível do ponto de vista social da 

ilha e a produção deixou de ser oligopolizada. Proprietários de origem 

estadunidense, que detinham por direito essas terras, não concordaram com essa 

expropriação, e os Estados Unidos partiram para o bloqueio contra o governo 

cubano. A intenção estadunidense era manter seu domínio e influência na ilha, já 

que a reforma agrária e a justiça social não lhe interessavam, pois perderia capital 

e teria um inimigo político próximo de seu território. 

 

... Apesar de os Estados terem a prerrogativa soberana de nacionalizar 
bens privados nacionais e estrangeiros, as políticas de reforma agrária e 
de desapropriações desagradavam os grandes proprietários cubanos e 
estadunidenses, que não aceitavam as condições de indenização 
propostas pelo governo cubano ...37 

 
Foi neste contexto da divergência político-ideológica que os 

Estados Unidos acentuaram o intervencionismo em Cuba. Como já citado, os 

Estados Unidos intervieram em diversos países da América Latina com o intuito de 

manter seu legado econômico na região, mas em Cuba, se somava a história de 

dominação e o receio da "contaminação social" no continente. A liberdade 

econômica e política de Cuba foi quebrada a partir do momento do bloqueio, mas 

qualquer justificativa quanto a isso não surtiria qualquer efeito, já que a Batalha da 

                                                             
36 IANNI, Octavio; KAPLAN, Marcos. Op. Cit. p. 43. 
37 MOREIRA, Luiz Felipe Viel; QUINTEIROS, Marcela Cristina; SILVA, André Luiz Reis. As Relações 

Internacionais da América Latina. Petrópolis: Editora Vozes, 2010. 
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Baía dos Porcos mostrou claramente que a intervenção não permaneceu no 

campo político-econômico, mas partiu para a força. 

 

... De fato, o Direito Internacional permite que os Estados imponham 
retaliações como forma de forçar Estados violadores a respeitar o Direito 
Internacional. Atualmente, no entanto, o embargo a Cuba não tem por 
objetivo assegurar o respeito ao Direito Internacional. Seus objetivos são 
políticos e ideológicos (...) Os Estados são livres para deliberar, 
soberanamente, com quem seus nacionais irão comercializar. Não há 
uma obrigação geral de manter relações comerciais com outros Estados, 
de modo que, a princípio, o embargo imposto pelos Estados Unidos 
contra Cuba é lícito. Ocorre que qualquer conduta de um Estado deve ser 
compatível com o princípio da não intervenção em assuntos internos. 
Esse é um princípio fundamental, que compõe o bloco de 
constitucionalidade da comunidade internacional e que se encontra 
insculpido na Carta das Nações Unidas ...38 

 

Os Estados Unidos ferem direitos internacionais, ao colocarem o 

bloqueio como solução para espremer Cuba economicamente. Isso ocorreu 

porque Cuba decidiu nacionalizar as propriedades de empresários estadunidenses 

após a revolução. Cuba tentava sair de uma situação econômica subalterna que 

promovia a desigualdade, o atraso e a miséria, enquanto isso, os Estados Unidos 

tentavam derrubar o governo cubano pela coerção e força. Na resolução 2131 da 

Assembleia Geral da ONU decorre o seguinte excerto: 

 

... Nenhum Estado tem o direito de intervir, direta ou indiretamente, por 
qualquer razão que seja, nos assuntos internos ou externos de qualquer 
outro Estado. Consequentemente, intervenções armadas ou qualquer 
outra forma de interferência ou tentativa de ameaça contra a 
personalidade do Estado ou contra seus elementos políticos, econômicos 
ou culturais, são condenados ...39 

 

CONCLUSÃO 

 

Cuba se via refém da exportação de açúcar e encontrou na 

relação favorável com a União Soviética uma chave para favorecer sua produção 

e investir em outras áreas, como a ciência e tecnologia. O acesso à educação de 

                                                             
38 SLOBODA, Pedro Muniz Pinto. O Embargo a Cuba à Luz do Direito Internacional. O Direito em 

Movimento. 
39 Ibid. p. 92. 
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qualidade e destinada para todas as camadas da sociedade introduziu 

possibilidades de acesso ao nível superior e potencializou a qualidade do setor da 

saúde e a democratização nesse serviço para a sua população. 

O embargo econômico inserido com um viés político 

intervencionista proferido pelos Estados Unidos impediu diversos avanços sociais 

e econômicos, limitando o avanço de Cuba a índices ainda mais relevantes do que 

tem apresentado ao longo das décadas. Desde o fim da União Soviética e a perda 

de apoio financeiro, Cuba acabou se transformando num grande polo turístico, 

incentivado pelo governo cubano a partir dos anos noventa.  

A via socialista se tornou viável por conta da pujança de 

pensamentos ideológicos de parte dos líderes revolucionários e pelo cenário 

político dos anos sessenta, onde os Estados Unidos tentaram destruir o progresso 

de Cuba após a nacionalização de empresas estadunidenses e a mudança de 

comportamento frente ao imperialismo que acarretava em desigualdades sociais 

elevadíssimas dentro da ilha. 

As pressões pela continuidade do bloqueio econômico se deram 

pelos conservadores no congresso estadunidense e pelos imigrantes e filhos de 

imigrantes que passaram a ter representatividade no quadro político dos Estados 

Unidos. A aceitação de cubanos descontentes com a política socialista de Cuba 

no território estadunidense surtiu efeito quanto à resistência de uma possível 

concordância com o sistema político adotado pela ilha a partir da revolução de 

1959.  

Nem os esforços de parte dos integrantes do Partido Democrata 

dos Estados Unidos fizeram cessar por completo o bloqueio econômico. Apesar 

da tentativa de aproximação expressada pelo governo de Barack Obama e a 

abertura para a exportação de alimentos para ilha no governo de George W. Bush, 

Cuba ainda hoje é vítima de uma política imperialista que descarta as nações que 

se recusam a entrar no seu jogo de injustiça social e intolerância política e cultural. 
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