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O PARTIDO COMUNISTA DE CUBA E OS DESAFIOS DA HEGEMONIA 

 

RESUMO 
 

A presença de Cuba nos noticiários tem sido frequente. Fala-se de abertura e de reatamento das 
relações com os Estados Unidos. Esses processos, no entanto, não andam juntos. A política de 
abertura do governo cubano vem sendo aplicada desde que o último congresso do Partido 
Comunista de Cuba (PCC) aprovou os Lineamentos que norteariam sua política econômica e 
social nos anos seguintes. Nesse trabalho, interessa-nos conhecer essa e outras medidas que o 
PCC vem aprovando para Cuba e como partido tem se articulado para manter a sua hegemonia. 
Essa reformulação da economia cubana é fruto do momento histórico vivido pelo país, de modo 
que o PCC tem reformulado suas premissas para atender a essas exigências. A partir da análise 
dos IV, V e VI congressos do Partido, de um estudo mais aprofundado sobre a economia política 
da Cuba contemporânea e um olhar panorâmico de sua sociedade civil, compreenderemos a 
singularidade do socialismo cubano e a razão de a hegemonia do PCC permanecer sólida. Nossa 
hipótese é a de que o PCC é um órgão dinâmico, em permanente transformação à medida que as 
circunstâncias assim exijam. Além de uma revisão bibliográfica acerca das categorias que 
trabalhamos, fizemos uma pesquisa de campo e utilizamos rico acervo bibliográfico, incluindo o 
que de mais recente se produziu no campo das ciências sociais em Cuba, além de entrevistas com 
dirigentes do partido, cidadãos comuns e opositores do regime. Essa análise deve auxiliar os que 
pretendem conhecer melhor o atual momento de Cuba, e como esse país deverá se situar no 
âmbito geopolítico nos próximos anos, inclusive em relação ao nosso país. 

Palavras chave: Partido Comunista de Cuba, hegemonia, sociedade civil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

EL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA Y LOS DESAFÍOS DE LA HEGEMONÍA 
 
 
 

RESUMEN 
 
La presencia de Cuba en los noticiarios ha sido frecuente. Se habla de apertura y acercamiento de 
las relaciones con Estados Unidos. Estos procesos, sin embargo, no van juntos. La política de 
apertura del gobierno cubano se ha aplicado desde que el último congreso del Partido Comunista 
de Cuba (PCC) aprobó los Lineamientos que guiarían su política económica y social en los años 
siguientes. En este trabajo, estamos interesados en conocer esta y otras medidas que el PCC ha 
aprobado para Cuba y como el Partido ha articulado para mantener su hegemonía. Esta 
reformulación de la economía cubana es el resultado del momento histórico que vive el país, por 
lo que el PCC ha modernizado sus premisas para cumplir con estos requisitos. A partir del 
análisis de IV, V y VI congresos del Partido, un estudio más detallado de la economía política de 
la Cuba contemporánea y una mirada panorámica de la sociedad civil, entenderemos la 
singularidad del socialismo cubano y la razón de la hegemonía del PCC seguir siendo sólida. 
Nuestra hipótesis es que el PCC es un órgano dinámico, constantemente cambiando a medida que 
las circunstancias lo requieran. Además de una revisión de la literatura acerca de las categorías 
con las que trabajamos, hicimos un estudio de campo y el uso de rica colección de libros, 
incluyendo la más reciente producción que tuvo lugar en las ciencias sociales en Cuba, así como 
entrevistas con los líderes del partido, ciudadanos comunes y opositores al régimen. Este análisis 
puede ayudar a los que quieren entender mejor la situación actual en Cuba, y cómo este país se 
debe colocar dentro de la geopolítica en los próximos años, incluso en relación con nuestro país. 
 
Palabras clave: Partido Comunista de Cuba, hegemonía, sociedad civil. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A ilha não se curva às águas turvas desse mar... 

Humberto Gessinger 

 

Conta o filósofo Jean-Paul Sartre que, em visita a Cuba um ano após a revolução, ele e 

sua companheira Simone de Beauvoir esperavam conhecer a ideologia que chegara ao poder e o 

partido dirigente. No entanto, não encontraram nem um nem outro; os cubanos sequer sabiam 

como diagnosticar qual a natureza da revolução que promoveram. Para eles, pouco importava o 

nome que dariam àquela experiência. Só tinham certeza de duas coisas: não era uma revolução 

burguesa, e não era uma revolução socialista. As circunstâncias externas, no entanto, levariam 

aquele processo revolucionário a assumir uma identidade: essa identidade somente ficou clara 

com a fundação, anos depois, do Partido Comunista de Cuba (PCC). Ademais, esse episódio é 

ilustrativo para entender como em Cuba as circunstâncias externas sempre foram fatores de peso 

na direção dos rumos internos — e como eles sempre tiveram a habilidade de entender de que 

forma poderiam se moldar a elas para preservar o regime que constroem diariamente. 

Até hoje, e como poucos países, Cuba costuma frequentar noticiários do mundo inteiro 

mesmo sem estar entre as nações mais ricas e muito menos entre as mais armadas, se 

considerarmos apenas dois dos fatores geralmente usados como critério para medir a influência 

dos países no jogo de xadrez geopolítico. Em sentido contrário, sua influência parece continuar a 

encontrar seu ponto-chave na mística ainda resistente da ilha socialista que, situada a menos de 

200km do inimigo mais poderoso que poderia enfrentar, continua a manter firmes os propósitos 

que levaram este país à única revolução socialista vitoriosa do  continente. 

Nos últimos anos, as mudanças vividas pelos cubanos foram amplamente noticiadas, 

nem sempre apenas a título de informação — muitas vezes, as críticas são tantas que não seria 

exagero afirmar que há entre muitos sujeitos internacionais uma torcida persistente por 

mudanças que cheguem à Ilha de fora, e não partindo dela própria. Em todo caso, grande parte 

das informações recentes sobre o que ocorre no país não vai muito além de um caráter 

jornalístico, opinativo, pouco interessado em expor melhor o processo de transformação política 

por que passam seus organismos dirigentes ou de entender sob que grau de pressão são tomadas 

as decisões que pretendem atualizar a política econômica cubana às exigências de um mundo em 
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elevado estágio de informacionalização sem que isso signifique uma perda das conquistas 

sociais que são as grandes responsáveis pela mística já mencionada que Cuba há mais de 

cinquenta anos exprime ao mundo. 

Nosso propósito com este trabalho residiu, portanto, em observar as mudanças recentes 

por que Cuba tem passado desde o último congresso do PCC em 2011 e entender em que 

medida elas denotam eficácia em relação ao objetivo principal do partido, que é adequar a 

realidade econômica, social e política aos novos tempos sem que isso afete sua hegemonia. 

Sendo este partido nosso objeto de pesquisa, convém traçarmos um breve histórico de Cuba, a 

partir do qual teremos referencial para entender o PCC nos dias atuais. 

Desde a sua ocupação pelas caravelas comandadas por Cristóvão Colombo, ocorrida em 

fins de outubro de 1492 (apenas duas semanas após a “descoberta” do Novo Mundo), Cuba 

viveu ameaçada por forças estrangeiras. Durante seus quatro primeiros séculos, foi colonizada à 

força pelos espanhóis, como era regra no continente americano. Sua população aborígene 

enfrentou essa opressão e foi exterminada cedo, e os outros conflitos ocorridos em Cuba se 

inserem na tradição das lutas anticoloniais do continente. Após quase 400 anos desde a primeira 

ocupação pelos europeus, essas lutas passaram a ter um caráter eminentemente político. Desde o 

início do Século XIX, diversas tendências políticas se afirmam, como o abolicionismo, o 

independentismo, mas também o reformismo e o anexionismo (aos Estados Unidos), e no último 

quartel do século essas forças se apresentarão em partidos políticos, como o Partido Liberal 

Autonomista (fundado em 1878), defensor da transformação de Cuba numa província dos 

Estados Unidos, e o Partido União Constitucional (fundado em 1879), defensor da manutenção 

da condição da Ilha1como colônia espanhola. 

Em 1892, um conjunto de revolucionários defensores da independência cubana liderados 

por José Martí irá fundar o Partido Revolucionário Cubano (PRC), com a proposta de, a partir 

dele, conquistar, “com os esforços reunidos de todos os homens de boa vontade, a independência 

absoluta da Ilha de Cuba” (MARTÍ, 2001, p.28). Jorge Lezcanos Pérez (2002, p.28) afirmará 

que, a partir da fundação desse partido, que José Martí “estava também forjando o fio condutor 

que levaria a constituição do Partido Comunista de Cuba” 

                                                      
1 Neste trabalho, seguimos o hábito comum de se referir a Cuba como ilha, embora, formalmente, 
trate-se de um arquipélago. Sendo o autor um geógrafo, esta observação, ainda que secundária, não 
poderia deixar de ser mencionada. 
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Menos de três anos após a fundação do PRC, estouraria a Guerra de Independência 

Cubana. José Martí, um dos estrategistas primordiais do campo separatista no período anterior 

ao conflito, seria abatido logo no seu princípio. Sua figura, a partir de então, passou a servir de 

inspiração para a libertação do país e para a luta anticolonial, tendo os defensores da 

independência alcançado importantes vitórias, a ponto de, em janeiro de 1898, conquistarem o 

direito de constituir um governo autônomo – ainda que, formalmente, o país se mantivesse como 

colônia espanhola. Essa concessão da metrópole tinha propósito de pôr fim à guerra na qual já 

vinha sofrendo importantes derrotas e evitar uma invasão da parte dos Estados Unidos, que 

àquela altura já se mostrava iminente. Algumas pressões sobretudo partindo do Senado, tinham a 

pretensão de manter uma linha diplomática na tentativa de persuadir os espanhois a concederem 

a autonomia definitiva a Cuba. No entanto, a chegada à presidência de William Mckinley em 

março de 1897 marcou a definitiva virada da política estadunidense acerca da intervenção, uma 

vez que Mckinley estava comprometido com os setores expansionistas do Partido Republicano. 

Após emitir alguns ultimatos que foram, em certa medida, atendidos pela Espanha, o governo 

dos Estados Unidos, obedecendo a pressões internas, lançou mão da intervenção, dando início à 

Guerra Hispano-Americana, que duraria alguns meses e chegaria ao fim definitivo no segundo 

semestre de1898. 

O dia 1º de janeiro de 1899 marca o início de uma nova fase em Cuba. Formalmente, 

tornara-se enfim um país independente. Na prática, porém, continuava submetida a interesses 

estrangeiros, inclusive se mantendo ocupada por tropas americanas por mais alguns anos2.   A 

propalada modernização do país não afetou as estruturas coloniais, pelo contrário; apenas 

representou a transição do anterior ciclo econômico do café e do tabaco para o ciclo do açúcar, 

mercadoria que “converteu-se na chave-mestra do domínio de Cuba pelos Estados Unidos, ao 

preço da monocultura e do implacável empobrecimento do solo” (GALEANO, 2010, p.93). 

Esses fatores levarão Florestan Fernandes (2007) a entender que obstáculos se impuseram a uma 

revolução de emancipação de perfil nacional, tendo Cuba se mantido ainda por mais de cinco 

décadas submissa a um capitalismo de tipo neocolonial. 

                                                      
2  Importante lembrar que a primeira Constituição de Cuba incluía um dispositivo (conhecido como 
Emenda Platt) que autorizava os Estados Unidos a intervirem em Cuba quando considerasse que os 
interesses mútuos estavam ameaçados. A emenda permaneceu válida oficialmente até 1934, embora a sua 
retirada da carta constitucional não significasse, na prática, nenhuma alteração na relação entre os dois 
países. 
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Consolidada a nova conjuntura política do país, uma das primeiras medidas do novo 

governo orientado pelos americanos foi a dissolução do Partido Revolucionário Cubano, tendo 

se proliferado outros partidos de tendências republicanas moderadas e conservadoras. Nas 

décadas seguintes, entre uma e duas dezenas de partidos disputariam os rumos de Cuba. 

É na década de 1920, influenciado pelos ventos da Revolução Russa que será fundado 

em Cuba o Partido Comunista, por José Miguel Pérez, Carlos Baliño e o principal protagonista 

desse episódio, Julio Antonio Mella. Nesse momento, já não havia mais uma representação que 

se ligasse aos interesses populares. Ainda fundado como Seção Cubana  da Internacional 

Comunista (SCIC), o Partido Comunista logo sofrerá, igualmente, as agruras da clandestinidade, 

enquanto o país se caracteriza “pelo latifúndio e a monocultura do açúcar, pela ausência de 

liberdades e direitos para o povo e por condições de vida verdadeiramente trágicas para as 

grandes massas trabalhadoras” (ROJAS RODRIGUES, 1993, p.31). A trajetória desse partido se 

torna, assim, permeada de descontinuidades, mudando de nome diversas vezes seguindo 

interesses por vezes pragmáticos, eleitorais. Tendo se constituído em Partido Socialista Popular 

(PSP) anos depois, faria uma limitada oposição à ditadura de Fulgêncio Batista, que emergira 

nos anos 1950. Convivendo com o movimento guerrilheiro liderado por Fidel Castro, o PSP só 

conferirá definitivo apoio aos revolucionários quando o grau de desgaste do governo já era 

tamanho e os revolucionários gradativamente se aproximavam de Havana. Nos dois anos que se 

seguiram à Revolução de 1959, avançariam as conversações no sentido de fundir as grandes 

organizações dirigentes do país, o PSP (liderado por Blas Roca), Movimento 26 de Julho 

(dirigido por Fidel Castro) e o Diretório Revolucionário (sob o comando de Faure Chomón), 

criando um bloco chamado Organizações Revolucionárias Integradas (ORI), que no ano 

seguinte seria rebatizado como Partido Unido da Revolução Socialista Cubana (PURSC). O 

duro contexto da Guerra Fria, a constante ameaça de nova invasão dos Estados Unidos, críticos 

da Revolução, e a decisão política de se ligar ao bloco soviético fizeram com que o PURSC se 

submetesse em 1965 a uma metamorfose definitiva, sendo, enfim, chamado de Partido 

Comunista de Cuba. 

As décadas seguintes serão marcadas pela hegemonia inconteste do PCC e pelo vínculo 

do país à União Soviética (URSS) e aos países do Leste Europeu. Deve-se considerar, contudo, 

que esse período – situado entre as décadas de 1960 e 1980 – não oferecerão para Cuba uma 

condição de desenvolvimento industrial que lhe permitisse emancipar-se economicamente. O 
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ciclo do açúcar que, nos dizeres de Eduardo Galeano (2010, p.93), “converteu-se na chave-

mestra do domínio de Cuba pelos Estados Unidos, ao preço da monocultura e do 

empobrecimento do solo”, ainda não havia sido superado. A diferença essencial é que desta vez, 

toda a produção pertencia ao Estado, o que criava possibilidades de melhor distribuir os 

resultados de sua produção. Essa dependência se tornou evidente após a débaclé do socialismo 

real3na Europa e na União Soviética. Cuba ficou isolada, não apenas geograficamente, mas 

também nos campos econômico e político. Essa década seria marcada por intensas restrições 

alimentares e de consumo, sendo chamada de Período Especial, e somente seria superada pela 

gradual diversificação da economia cubana e pela ascensão de governos simpáticos à Revolução 

Cubana no continente, em especial a Venezuela após a instituição da Revolução Bolivariana. 

 

1.1 As transformações políticas pós-revolução 

Esse breve histórico permite ter uma primeira medida de como não somente é comum 

que as circunstâncias internacionais interfiram na dinâmica interna do país como chega a ser 

quase uma regra. Consideramos enganosa a perspectiva alimentada por canais midiáticos de que 

Cuba convive há décadas presa a um regime político deveras solidificado. Por ser um ponto 

essencial ao entendimento da realidade cubana, vamos mencionar algumas mudanças políticas 

vividas por esse povo desde 1959: 

- Um mês após a Revolução, foi instituída a Lei Fundamental, que passou a ter validade 

constitucional. Nesse momento, ainda se previa a existência de partidos no formato 

clássico (partidos eleitorais), bem como se instituía o voto obrigatório; 

                                                      
3  A noção de “socialismo real” é bastante imprecisa. No caso particular da análise de Cuba, essa 
imprecisão se eleva, porque ela costuma se referir ao modelo político-econômico da URSS e dos países do 
Leste Europeu, em relação aos quais Cuba aplica em diversas ocasiões medidas substancialmente 
distintas. Como não cabe neste momento a discussão acerca dessa conceituação, nós a utilizamos mais 
para demarcar a posição mantida por Cuba em sua trajetória pós-revolucionária (isto é, seu vínculo com a 
tradição soviética) do que necessariamente para descrever a natureza de seu modo de produção. Fazemos 
questão de frisar que esta decisão não é fútil: o debate do qual nos abstemos nesse momento, afinal, nunca 
foi concluído. O modo de produção criado pela URSS é — para o bem e para o mal — original, não sendo 
possível categorizá-lo dentro dos conceitos tradicionais, e concordamos com Spinelli (2013) que o outro 
conceito costumeiramente usado para classificá-los (“Capitalismo de Estado”) seria ainda menos 
impróprio, o que justifica nossa decisão neste momento. 
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- O PCC foi fundado em 1965, reunindo o Movimento 26 de Julho, liderado por Fidel, o 

Partido Socialista Popular (antigo Partido Comunista), liderado por Blas Roca e outras 

forças políticas menores; 

- Ao final dessa década, a necessidade de aprofundar a participação popular se fez mais 

visível, de maneira que o PCC iniciou os anos 1970 estudando as possibilidades de 

institucionalização que garantissem a manutenção do processo revolucionário e ao 

mesmo tempo descentralizasse o poder. Após um ciclo de visitas de cubanos aos países 

do bloco soviético, além de estudos de sistemas políticos de vários outros países, 

incluindo o dos Estados Unidos, foi elaborado um documento e realizado em 1974 um 

seminário para discuti-lo em conjunto com os representantes dos Órgãos de Poder 

Popular (OPP), a partir do qual se formou uma comissão que formularia o projeto da 

primeira Constituição pós-revolucionária; 

- Em 1975, após os debates que mobilizaram 2.064.755 participantes, foi realizado o I 

Congresso do PCC, onde foi apresentada e aprovada a versão revisada do projeto de 

Constituição, tendo sido levada a referendo em 24 de fevereiro de 1976, sob voto 

universal e secreto, do qual participaram 98% dos votantes (AUGUST, 2014). Nesse 

momento, os partidos eleitorais deixam de existir, com o sufrágio tornando-se um 

instrumento facultativo de participação de civis independente de filiação partidária. As 

primeiras eleições foram realizadas em outubro do mesmo ano; 

- O IV Congresso do PCC, realizado em 1991, apresentou como resolução a proposta de 

ampliar a escolha dos membros da Assembleia Nacional do Poder Popular (ANPP) por 

via direta a toda a população. A previsão era de que a medida fosse aplicada entre três e 

cinco anos depois, mas a feroz crise econômica causada pelo fim da União Soviética 

fizeram com que o governo acelerasse a aplicação da proposta (GARCÍA, 2011), 

democratizando o acesso e a eleição dos membros do parlamento nacional; 

- Em 2006, acometido por uma doença, Fidel se licencia de seus postos executivos e 

transfere o poder para o irmão, que o recebe em definitivo em 2008, após ser eleito 

presidente, iniciando um processo de mudanças econômicas que se intensificaria após o 

VI Congresso, realizado em 2011. Por sua própria iniciativa, estabeleceu em 2012 o teto 

de dez anos para que dirigentes ocupassem cargos no alto escalão, o que confere o limite 

de dois mandatos, assumindo validade imediata; 
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- O VII Congresso do Partido Comunista, a ser realizado em 2016, já foi convocado, e ao 

contrário do anterior, oferecerá mais atenção à questão política, sendo programada para 

esse fórum a discussão de uma nova lei eleitoral e uma nova divisão político-

administrativa do país, que deve ressituar os parlamentos locais, cujo objetivo é 

"fortalecer o papel do município como elemento principal no sistema de direção 

territorial do país, para que disponha da autonomia necessária, sustentada em uma sólida 

base econômica"4 (GRANMA, 2015), lembrando que as aprovações congressuais não 

têm validade imediata, sendo levados à ANPP para que ela seja apreciada nos próximos 

anos e dê a palavra final. 

 

Essas mudanças foram sempre acompanhadas de um amplo processo de participação 

popular. No que se refere às mudanças mais recentes, García lembra, referindo-se a um discurso 

de Raúl Castro em 2007 alertando para a necessidade de mudanças, que “as discussões maciças 

dos temas apresentados no discurso mostrou o alto nível de consenso sobre o diagnóstico 

apresentado” (García, 2011,p.35). 

Entre 2008 e 2009, a saída de Fidel Castro chamou a atenção do mundo acerca do 

processo corrente na Ilha. Ainda que em Cuba já exista uma institucionalidade, com um 

processo eleitoral autônomo e regular há pelo menos quarenta anos, a presença de Fidel no 

comando do Estado e do Partido gerava, inequivocamente, a sensação comum de um poder 

autocrático. Sua saída, ainda que marcada pela passagem do posto central ao chamado “número 

2”, seu irmão, Raúl Castro, significou muito em termos de discussão democrática e de 

participação no país, além de maturidade institucional, afinal Raúl era o vice presidente. Essa 

transição recebeu atenção de toda a comunidade internacional, uma vez que havia, pelo menos 

no Ocidente, a impressão de que a saída de Fidel Castro deveria vir acompanhada de 

turbulências sociais diversas, decorrentes do fato de o povo cubano já não se sentir efetivamente 

representado — ou efetivamente coagido, no olhar dos críticos — pelo novo líder. 

O grande respeito de Raúl na sociedade e especialmente entre os militares advém do fato 

de ele ter sido durante décadas o Ministro das Forças Armadas Revolucionárias. Seu trabalho à 

frente desse segmento foi tão eficaz que alguns críticos do socialismo cubano, como o 
                                                      
4  "... es fortalecer el papel del municipio como elemento principal em el sistema de dirección 
territorial Del país, para que disponga de la autonomia necesaria, sustentada en una sólida base 
económica" (Texto original) 
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americano Brian Latell, sugerem que foi graças a ele que Fidel se sustentou no poder por todo 

esse tempo. Segundo ele, 

 

[...] é altamente improvável que Fidel conseguisse ter permanecido no poder 
durante tanto tempo sem o controle firme de Raúl sobre as Forças Armadas. 
Em qual país latino-americano, nas últimas quatro ou cinco décadas, se poderia 
dizer que não há notícia sobre um general ou coronel envolvido em uma 
conspiração contra o presidente? Onde mais os soldados mantiveram-se, de 
forma obediente, nos quartéis sem se envolverem no jogo político? Raúl tem 
sido o avalista dessa estabilidade política verificada em Cuba. (LATELL, 2008, 
p39.) 

 

Apesar disso, Raúl não faz o perfil linha-dura. Ainda que o Latell afirme que, ao 

contrário de Fidel, Raúl já era comunista na ocasião da guerrilha, seu perfil sempre foi menos 

centralizador. Uma vez alcançando o posto de presidente, mesmo que provisório, já imprimiu 

seu modo de trabalhar desde cedo, convocando debates para discutir o futuro econômico do país 

e, tal como prometido por ele mesmo e determinado pelo estatuto, convocou em 2010 o já 

mencionado VI Congresso do Partido Comunista de Cuba, que estava atrasado há quase dez 

anos, e para o qual o PCC pôs-se a construir um monumental trabalho de mobilização popular 

que foi o debate público antes do fórum, conforme veremos melhor no tópico que tratará deste 

assunto. 

 

1.2 Procedimentos metodológicos 

Nosso objetivo principal , tal como expusemos anteriormente, consiste em observar as 

mudanças recentes por que Cuba tem passado desde o último congresso do PCC em 2011 e 

entender em que medida elas denotam eficácia em relação ao objetivo principal do partido, que é 

adequar a realidade econômica, social e política aos novos tempos sem que isso afete sua 

hegemonia. Esse objetivo se propõe a resolver o problema que apresentamos, a saber: como o 

PCC mantém a sua hegemonia mesmo com intensas transformações socioeconômicas em curso? 

Para chegarmos à solução desse problema, miramos em alguns objetivos específicos. 

Assim, pretendemos discutir o conceito de partido e de hegemonia para, por um lado, entender 

quais as características, as diretrizes e a forma como o PCC atua junto à sociedade civil cubana 
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neste início de Século XXI, e, por outro, compreender a própria sociedade civil cubana neste 

novo século; contextualizar o quadro internacional que manifesta, por trás do discurso de 

globalização, uma intensificação das atividades imperialistas que inevitavelmente gera reflexos 

na maneira como se constrói a hegemonia nesse país; apontar os desdobramentos do último 

Congresso do PCC, que consideramos como nosso recorte primordial; e entender a relação do 

Partido com outros agentes políticos. 

Nossa hipótese central de pesquisa reside na ideia de que o PCC é uma organização em 

constante metamorfose e dinamismo, características que caminham junto ao seu pragmatismo – 

caminhando, assim, para longe do modelo clássico do partido comunista, inspirado na rigidez 

soviética. 

É importante destacar que a Revolução Cubana, em seu processo corrente de abertura, 

tem vivido tempos muito distintos de outros países que vivem — ou assim proclamam — 

revoluções em seu território, tais como Venezuela, Equador e Bolívia, processos políticos que se 

encontram constantemente em situação de vulnerabilidade. É claro que nenhum dos grupos que 

dirige esses países assumiu o poder de Estado tal como lograram os guerrilheiros cubanos de 

1959; ainda assim, é provável que a observação do fenômeno político que é a experiência nesses 

países torne mais lento o processo de abertura política que esperam que Cuba faça. Por ora, o 

que temos em curso é um processo de abertura econômica e a perspectiva de uma nova lei 

eleitoral para os próximos anos. 

No que se refere aos procedimentos, nossa pesquisa parte de uma  revisão bibliográfica 

acerca de conceitos fundamentais, como partido, hegemonia e sociedade civil, tanto a partir da 

perspectiva usual da sociologia política ocidental como do que mais recentemente se produziu 

no campo das ciências sociais em Cuba. Nossa pesquisa é essencialmente qualitativa, donde se 

presume que, como afirma Minayo (1998), na produção de conhecimento sobre os fenômenos 

humanos e sociais, interessa muito mais interpretar os conteúdos que apenas descrevê-los. No 

que se refere a Cuba, pensamos que a abordagem dialética que nos interessa empreender é a 

única possível de compreender os aspectos que compõem a história desse país, cujas 

peculiaridades tornam impossível a sua compreensão a partir dos limites da lógica formal. O 

método dialético com o qual trabalhamos “se propõe a compreender a ‘coisa em si’ e 

sistematicamente se pergunta como é possível chegar à compreensão da realidade. Por isso, é o 
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oposto da sistematização doutrinária ou da romantização das representações comuns” (KOSIK, 

1995, p.20). 

Com efeito, Cuba já é bastante conhecida pelas suas “representações comuns”. A lógica 

formal entende-a facilmente como uma ditadura e encerra aí as discussões. A nós o que importa, 

entretanto, é encontrar para além dessa representação comum (“ditadura de partido único e um 

tirano vitalício”), o que há de contraditório. Considerando que as representações comuns 

obedecem à lógica formal, precisamos dar um passo a frente em relação ao dilema colocado por 

Plekhânov (1978, p.93): “admitir as leis fundamentais da lógica formal e negar o movimento ou, 

ao contrário, admitir o movimento e negar estas leis”. De fato, não há como escapar desse 

dilema. O que não significa, importante dizer, que haja uma contraposição entre as duas regras 

lógicas: 

 

Assim como a inércia é um caso particular do movimento, o pensamento 
conforme as regras da lógica formal (conforme as chamadas “leis fundamentais 
do pensamento”) é um caso particular do pensamento dialético (PLEKHÂNOV, 
1978, p.94) 

 

O que pretendemos afirmar, com isso, é que a Revolução Cubana deve ser compreendida 

dentro de seu adequado contexto, sendo contraditória na sua própria essência. Numa análise 

dialética, afinal, “todas as teorias, doutrinas e interpretações da realidade, têm que ser vistas na 

sua limitação histórica” (LÖWY, 1985, p.15). 

Para além da compreensão da lógica a ser desenvolvida e doutros campos científicos já 

expostos, a pesquisa acrescentará uma abordagem acerca do quadro internacional, a partir da 

conjuntura que Harvey classifica como “novo imperialismo”. Nosso interesse é entender como 

Cuba se sai nesse contexto, um ciclo neoconservador que, ao nosso ver, não se  encerrou. 

Alguns recursos documentais próprios do Partido Comunista são úteis, como teses, 

resoluções e informes dos IV, V e VI congressos. Artigos de jornais e portais de internet também 

serão imprescindíveis, uma vez que, por se tratar de um recorte muito recente, a maior parte do 

conhecimento produzido ainda não foi sistematizado em materiais acadêmicos. Teremos a 

oportunidade de conhecer Cuba nesse meio tempo, onde poderemos adquirir novo material 

bibliográfico com vistas a enriquecer nosso estudo teórico e empírico, dados acerca da 
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sociedade civil cubana nesta última quadra histórica, bem como entrevistas semiestruturadas 

com dirigentes, militantes, oposicionistas e pessoas comuns para nos permitir captar parte da 

impressão que os cubanos sentem nesse momento de transformações. 

Ressaltamos, como justificativa para a importância desse trabalho, que estando em  um 

país latinoamericano, que inclusive pretende afirmar-se como uma referência regional, seria 

prudente julgar a nós, brasileiros, conhecedores das experiências políticas que se façam realizar 

nos nossos chamados países-irmãos. Contudo, haveremos de reconhecer que, já há muito tempo, 

o Brasil tem virado as costas aos demais latinos, tendo, quase na integralidade da sua História, 

manifestado interesses particulares quase sempre na mesma direção de interesses advindos de 

outras regiões, seja da América do Norte, seja da Europa; seja na condição de colônia ou de 

aliado subalterno do imperialismo dominante. Nos últimos anos, com políticas de integração 

econômica e política, temos visto um crescente interesse no fortalecimento de nossas relações 

com os demais países do continente americano. No entanto, ainda é pouco. Considerando os 

muitos laços históricos que nos unem, e entre eles as batalhas afins por independência e 

emancipação econômica, bem como as particularidades da experiência desenvolvida em Cuba 

que pode nos render lições diversas de soberania, faz-se mister entender o processo corrente 

nesse país como condição para avançarmos não somente no respeito à sua autodeterminação, 

mas sobretudo no conhecimento que desenvolvemos sobre nós mesmos. 

As transformações que ocorrem em Cuba servem para situar a Ilha dentro de uma 

conjuntura internacional de adversidade, com a qual este país está deveras acostumado a 

enfrentar, e a parceria realizada com o Brasil nesse processo serve não somente como 

cumplicidade de alguma ordem, mas sim deve ser entendida como esforço coletivo para erguer, 

no nosso continente, uma alternativa política e econômica ao modelo imposto historicamente, 

muitas vezes tido como “natural”, ou como único possível, pela nossa vã percepção. Entretanto, 

o movimento é uma contradição evidente, e toda transformação só pode ser entendida dentro de 

um exercício dialético que a explique adequadamente. 

O que propomos, portanto, é fazermos esse esforço de compreensão das contradições 

desse processo, entendendo-o como essencial para compreender as relações de poder entre 

países, a luta pela emancipação política e econômica em um pequeno país do Caribe e o 

enfrentamento ao imperialismo intervencionista. 
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Assim, o trabalho que ora apresentamos deverá se apresentar sob a seguinte estrutura: 

- No Capítulo 1 (Para entender Cuba e o PCC), iniciaremos a abordagem partindo da 

discussão do conceito de partido, aproximando-nos do exemplo do Partido Comunista Cubano e 

suas especificidades em relação, sobretudo, à tradição dos demais partidos comunistas. Na 

sequência, ampliando a discussão, trataremos das noções de hegemonia e sociedade civil, 

conceitos que serão encontrados e desenvolvidos também nos próximos capítulos. Por fim, faz-

se prudente discutir o conceito de imperialismo, delineando sua trajetória e a sua face mais 

recente, na era do capitalismo de acumulação flexível, bem como seus movimentos recentes 

sobre Cuba. 

- No Capítulo 2 (A economia política do socialismo cubano), nosso enfoque será voltado 

às mudanças econômicas recentes vividas pelo país, priorizando como recorte o período 

posterior ao VI Congresso do PCC, realizado em 2011. As transformações socioeconômicas, 

motivadas pela necessidade de alcançar novos mercados e inspiradas nas experiências de outros 

partidos comunistas no poder, serão analisadas com vistas a entendermos de que maneira a 

dinâmica superestrutural tende a ser por elas afetada, e em que medida essas mudanças 

permanecem sob controle do Estado, assegurando a hegemonia do PCC. 

- No Capítulo 3 (Os desafios da hegemonia em Cuba), chegamos à análise mais 

profunda de nosso problema, oferecendo então mais destaque ao PCC, a partir de uma 

radiografia do partido e de sua composição, sua base social e sua relação com outros agentes 

políticos. Nesse momento, fizemos uma análise das principais decisões tomadas no partido nos 

IV, V e VI congressos para compreender a dinâmica partidária e levantamos críticas elencadas 

pela população nas entrevistas que fizemos nesse país, fossem com pessoas comuns, fossem 

com pessoas ligadas direta ou indiretamente ao Partido e/ou ao Estado. Uma importante 

discussão  sobre  os  aparelhos  privados  de  hegemonia  cubanos,   componentes essenciais da 

sociedade civil, nos permitirá compreender melhor o papel do PCC. Nosso objetivo é que ao 

final desse diagnóstico saibamos identificar os mecanismos que garantem a hegemonia do 

Partido Comunista. 

Como trabalhamos com uma já mencionada base bibliográfica cubana, desde já frisamos 

que as citações extraídas de livros publicados em espanhol (ou eventualmente em inglês) são 

tradução nossa, e, sempre que foi o caso, expusemos o texto no idioma original em nota de 
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rodapé. Reconhecemos o prejuízo estético decorrente dessa escolha, mas pensamos ser a melhor 

opção para garantir que o leitor tenha acesso imediato ao texto original e possa fazer sua própria 

leitura dos trechos selecionados, se assim preferir. 
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2. PARA ENTENDER CUBA E O PCC 

A discussão teórica a ser empreendida neste trabalho se mostra não somente útil, mas 

essencial para que façamos uma avaliação suficientemente sedimentada da realidade cubana e 

como o PCC se porta diante das mudanças recentes que vêm ocorrendo na Ilha, sobretudo desde 

seu último congresso. Questões relacionadas à sociedade civil e aos aparelhos de hegemonia que 

a compõem, ao contexto geopolítico internacional e o conceito de partido são debates essenciais 

a se travar quando o assunto é Cuba. 

 

2.1 O partido em discussão 

Considerando a necessidade de se adequar aos objetivos colocados para alcançar a 

resolução desse problema, um elemento primordial para o estudo teórico será, portanto, analisar 

a natureza do PCC. Como já expusemos anteriormente, o Partido Comunista de Cuba é um 

partido que se apresenta como marxista-leninista, menção a partir da qual fica clara a referência 

ao modelo organizativo proposto por Lênin (1986) e conhecido como “centralismo 

democrático”. Esse modelo é considerado fundamental para conjunturas turbulentas, em que a 

disciplina partidária precisa ser férrea para evitar mudanças de rumo que desconectem a 

organização do propósito revolucionário. Sobre isso, José Antonio Spinelli (2013) faz um 

destaque: 

 
Embora a concepção de partido de Lênin tenha passado por certas variações 
ao longo da sua prática política e reflexão teórica, uma linha grossa atravessa 
essas reflexões: a que enfatiza o papel da vanguarda no processo da revolução 
e, depois, no de construção do socialismo. (SPINELLI, 2013, p.108) 

 

A partir desse papel do partido, a intenção de Lênin era que, por intermédio dele, a 

prática política se fizesse de maneira renovada, profissional, e com clara orientação 

revolucionária, sendo os seus membros a expressão dessa perspectiva. 
Para chegar a ser uma força política aos olhos do público é necessário 
trabalhar muito e obstinadamente para elevar o nosso grau de consciência, o 
nosso espírito de iniciativa e a nossa energia; para isso não basta colar o rótulo 
de vanguarda numa teoria, porém numa prática de retaguarda. (LÊNIN, 1986, 
p.143) 
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Entendendo Lênin que as noções de tática e estratégia precisam ser constantemente 

reformuladas, percebe-se que muitas vezes a luta política poderia simbolizar uma verdadeira 

guerra, sendo o partido um instrumento “militarizado”, ao qual cabe assegurar como princípio 

“a mais severa seleção de filiados, e a preparação dos revolucionários profissionais” (LÊNIN, 

1986, p.178). Essas observações disciplinares tinham o propósito de fazer frente aos discursos 

espontaneístas, cuja influência sobre o movimento operário deverá conduzi-lo para a sua 

subordinação à ideologia burguesa. 

No caso de Cuba, a tarefa do Partido Comunista era fundamental para disseminar o 

socialismo como ideologia oficial na Ilha, uma vez que a influência burguesa e pequeno 

burguesa não somente ainda era forte como ela se encontrava no seio do próprio movimento 

revolucionário que logrou êxito em 1959. Com efeito, “a ideologia burguesa dominava ainda o 

punhado de sobreviventes do Granma5 quando se embrenharam na Serra Maestra após o 

mortífero combate de Alegria del Pio” (RODRIGUES, 1968, p.24). Isso se refletia no conjunto 

da sociedade cubana da época, da qual “os guerrilheiros da Serra contavam como apoio 

entusiástico de amplas camadas da burguesia urbana”, conforme ratifica Rodrigues (1968, 

p.25). 

Com o fim da União Soviética, contudo, a ideia do marxismo-leninismo perdeu 

bastante força. Enquanto partidos comunistas no mundo inteiro mudavam de nome e 

eliminavam suas referências a Marx, Engels, Lênin — alguns mantinham ainda a referência a 

Stálin —, Cuba manteve intacta a sua organização de vanguarda em suas linhas gerais e seus 

referenciais. Entretanto, aproveitou a ocasião para recuperar a dimensão nacional de seu 

processo revolucionário, uma identidade que ficara ofuscada ante a forte presença soviética. 

José Martí, Julio Antonio Mella e Carlos Baliño foram sujeitos que voltaram a receber menção 

nos programas e estatutos do Partido. Martí, a quem Fidel gostava de chamar de “Apóstolo”, 

recuperou o posto de patrono da revolução, sendo destacado na própria Constituição do país. 

O significado desse reconhecimento não pode ser subestimado. José Martí não era 

socialista, e sim um liberal, marcadamente crítico do imperialismo e defensor de um programa 

de reformas sem um conteúdo de classe (DAVIS, 1979). No entanto, sua luta pela 

independência e sua figura simbólica de estímulo à identidade nacional cubana expande a 

                                                      
5 O Granma foi a embarcação com a qual Fidel Castro desembarcou com mais 81 guerrilheiros em 
Cuba,em dezembro de 1956, pouco mais de dois anos antes de conquistar Havana. 
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perspectiva ideológica do povo. Vale lembrar o histórico discurso proferido por Fidel Castro —

A História me Absolverá — em defesa própria após a primeira tentativa de derrubar a ditadura 

de Fulgêncio Batista. De um quarto de hospital em que estava sob custódia, Fidel fez a sua 

defesa, mencionando problemas fundamentais do desenvolvimento do país e a justificativa 

para a tentativa de derrubar a ditadura vigente, discurso que foi reproduzido, distribuído e lido 

em várias rádios e se tornou o programa pelo qual lutaria a guerrilha que enfim derrubaria 

Batista anos depois. 

Nesse discurso, Fidel não menciona Marx e Lênin nenhuma vez, e só se refere ao 

socialismo como assunto incidental. Suas ideias se centram na identidade nacional e na busca 

por um desenvolvimento autônomo: 

 

Há uma razão, porém, que nos assiste, mais poderosa que todas as outras: 
somos cubanos. E ser cubano implica em um dever, não cumpri-lo é um crime 
de traição. Vivemos orgulhosos da História de nossa pátria; aprendemo-la na 
escola e crescemos ouvindo falar de liberdade, de justiça e de direitos. 
Ensinaram-nos a venerar desde cedo o exemplo glorioso de nossos heróis e de 
nossos mártires. Céspedes, Agramonte, Maceo, Gómes e Martí foram os 
primeiros nomes gravados em nosso cérebro; ensinaram-nos que o Titã havia 
dito que a liberdade não se mendiga, mas se conquista como fio da espada. 
(CASTRO, 2001,p.91) 

 

Hobsbawn (1994) lembra que até mesmo o slogan da revolução – “Pátria ou Morte” – é 

evasivo, sem precisão quanto a ideologia, restringindo sua força ao seu caráter nacional. Além 

disso, o discurso de Fidel se dirige eminentemente ao “povo”, e não à classe operária, hábito 

que ele manterá mesmo depois de adotar o marxismo-leninismo como ideologia, como observa 

Fagen apud Davis (1979). 

Isso não implica afirmar que o Partido Comunista de Cuba perdeu semelhanças com seu 

antigo parceiro soviético. Além do referencial ideológico e da linha disciplinar, o PCC ainda 

assume em Cuba um papel controverso: o de partido único. Contudo, é importante salientar 

que a noção de partido único como medida protetiva em Cuba não vem por influência dos 

próprios soviéticos, e sim de José Martí. O PCC 

 

Seguindo o caminho apontado por José Martí, fundador do Partido 
Revolucionário Cubano – partido único como única via para conquistar a 



32 
 

unidade de todo o povo na luta pela independência e soberania do país, e 
também na luta por justiça social. (PRESTES, 2013) 

 

De fato, para esse patriota “o programa de nossa pátria não podia ser outro que o do 

próprio Partido Revolucionário Cubano” 6 (MARTÍ, 2001, p.29, tradução nossa). Isso se 

sustentava na crítica ao fato de os outros partidos, conforme vimos na introdução, seguirem 

propósitos constitucionalistas (defensores da manutenção de Cuba como colônia espanhola) ou 

anexionistas (defendiam que Cuba deveria se anexar aos Estados Unidos7). A fagulha do 

pluripartidarismo se voltava, invariavelmente, para o fim da autonomia política da Ilha, e sua 

vinculação a uma metrópole, de fato ou de direito. 

Com efeito, o pluripartidarismo em Cuba nunca significou uma democracia efetiva nem 

muito menos soberania nacional. Durante o período em que esse formato foi a regra, o 

pluripartidarismo incluía sempre suas ressalvas: o Partido Revolucionário Cubano deixou de 

existir já em 1902. O Partido Comunista, tão logo foi fundado nos anos 1920, foi decretado 

ilegal. Ocasionalmente, os partidos governantes e opositores se revezavam no poder não por 

intermédio de eleições, mas por golpes de Estado, como o de Gerardo Machado, que chegou ao 

poder em 1925, e, por não conseguir amenizar os graves problemas sociais que afetavam o 

país, foi derrubado em 1933 por um outro golpe, desta vez encabeçado por Fulgêncio Batista. 

Para combater a fome e o desemprego do povo cubano, Batista se utilizava de posturas 

eminentemente xenófobas. Fidel conta que 

 

Era uma época em que havia muita gente sem emprego, passando fome, 
enquanto, por exemplo, em Havana, muitos comerciantes espanhóis só 
empregavam espanhóis. Surgiu uma campanha de caráter nacionalista, 
exigindo uma proporção de empregos para os cubanos, o que em princípio 
pode ser justo, mas é cruel em certas circunstâncias […] 
[…] lá em Santiago de Cuba e na província do Oriente, começaram a expulsar 
os imigrantes haitianos que há anos residiam em Cuba. Aqueles haitianos que 
vieram de seu país, fugindo da fome, que plantavam cana e produziam sagra 
açucareira com muito sacrifício mesmo, e recebiam salários miseráveis, eram 
quase escravos. Penso que os escravos do século passado, estou seguro, tinha 

                                                      
6  “[...] el programa de patria no podría ser otro que el del proprio Partido Revolucionario Cubano” 
(Texto original) 
 
7  Esse foi o destino de Porto Rico, que foi cedida pela Espanha aos Estados Unidos. Até hoje os 
portorriquenhos não podem votar para presidente dos EUA. 
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melhores níveis de vida e mais cuidados que aqueles haitianos. (CASTRO 
apud BETTO, 1985, p.112) 

 

O presidente Batista que aplicou esse programa xenófobo (somente contra os haitianos, 

jamais contra os espanhois e americanos) quando Fidel Castro tinha sete anos de idade, mudou 

a Constituição em 1940, e em 1952 aplicou um novo golpe de Estado8, assumindo enfim 

plenos poderes e permanecendo no poder até 1959, quando finalmente foi derrubado pela 

guerrilha liderada por Fidel. 

A discussão sobre a ideia de partido único em Cuba ainda recebe um adendo, que é o 

fato de Cuba viver um processo revolucionário cercado de fortes pressões internacionais desde 

o seu princípio, tendo encontrado um período de relativa segurança institucional nos anos em 

que manteve vínculos com a União Soviética. Antes e depois, o país foi acometido por uma 

legislação estrangeira voltada à sua desestabilização, por mecanismos de sabotagem que 

incluíam a transmissão de ondas de rádio e televisão com programação construída nos Estados 

Unidos, financiamento externo de grupos opositores e outras práticas que violam todos os 

princípios da autodeterminação dos povos e o próprio Direito Internacional. 

Essas circunstâncias situam Cuba numa posição de extrema vulnerabilidade, diante da 

qual qualquer país estabelece limites à oposição interna ao regime e à pluralidade partidária. 

Diante de circunstâncias como essas, Spinelli afirma que não raro o Estado moderno se dispõe 

à "adoção de medidas para enfrentar situações de crise, que se aproximam institucionalmente 

da ditadura romana" (SPINELLI, 2014, p.39). Paulo Bonavides, por sua vez, destaca que: 

 
Estados de arraigada tradição democrática, como a Inglaterra e a França, em 
período de guerra ou às vésperas de uma guerra, se serviram já, 
temporariamente, da “união sagrada”, da “frente única” e compacta de suas 
forças políticas para conjurarem o perigo oriundo da comoção externa. O 
“gabinete de guerra” de Churchill durante a segunda conflagração mundial 
exprimiu a unidade nacional, constituiu modalidade de partido único, o 
partido da pátria, que fez do armistício político interno o requisito 
indispensável à concentração de todos os esforços para a salvação nacional. 
(BONAVIDES, 2000, p.749) 

 

                                                      
8  Batista já era presidente quando aplicou o golpe, que seguiu a linha "golpe dentro do golpe", tal 
qual o Brasil em 1968. 
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Sobre isso, também lembra Emir Sader que: 

 

Esse sistema [de partido único] é resultado antes de tudo da necessidade de 
unidade absoluta diante de um inimigo tão próximo e tão poderoso que, até a 
revolução cubana, havia conseguido depor e repor os governos que bem 
entendeu na região. Se não tivesse constituído uma frente interna 
absolutamente unificada, Cuba não teria podido resistir a todas as tentativas 
do governo norteamericano para liquidar a revolução. Denúncias feitas no 
próprio Congresso norteamericano evidenciaram que a CIA planificou e pôs 
em prática centenas de projetos para tentar assassinar Fidel Castro e outros 
dirigentes da Revolução Cubana. Os desembarques de comandos para realizar 
sabotagens ou outras ações de terrorismo contra dirigentes do governo cubano 
se contam aos milhares e nunca deixaram de existir. (SADER, 1985, p.76) 

 

O jornalista Ernesto Gutiérrez, que nos concedeu entrevista, concordaria com Emir 

Sader. Para ele:  

 

[...] ter mais partidos tem sua importância, mas como se dá num país cercado 
como o nosso? Vai ter partido defendendo anexionismo, como tinha antes? 
Enquanto existir o bloqueio não pode ter pluripartidarismo porque vai aparecer 
partido defendendo a adesão aos EUA como condição para o fim do bloqueio. 
Eu penso assim. A unidade partidária é importante pelo menos enquanto 
estivermos sofrendo esse duro golpe (GUTIÉRREZ, 2015). 

 

Mesmo diante dessas ressalvas, é importante relembrar o fato de o PCC, como lembra 

Prestes (2013), não constitui um partido do tipo eleitoral, de modo que não participa das 

eleições, designando ou propondo candidatos ou realizando campanha em favor de 

determinados candidatos. Sua atuação se dá no âmbito da mobilização popular, sendo portanto 

muito mais uma organização pedagógica. As eleições em Cuba são conduzidas pelo Estado sob 

o formato de um parlamentarismo, e dela pode participar qualquer cidadão9, independente de 

ter ou não filiação partidária. 

                                                      
9  Segundo o artigo 132 da Constituição, todos os cidadãos acima de dezesseis anos podem 
participar do sufrágio como eleitores, com exceção dos que sofrem de incapacidade mental – mediante 
prévia declaração judicial atestando essa condição jurídica – e dos inabilitados judicialmente por delito de 
qualquer natureza. O artigo seguinte concede o direito a ser eleito a todos os cidadãos que se encontram 
em pleno gozo de seus direitos políticos. A única ressalva é para a Assembleia Nacional, que estabelece a 
idade mínima de dezoito anos. 



35 
 

Esse processo eleitoral cubano tem características que o tornam muito singulares. Em 

primeiro lugar, como foi dito, não é exigida de ninguém a filiação partidária. Quem escolhe os 

candidatos são as circunscrições, que nada mais são do que assembleias de bairros que reúnem, 

cada circunscrição, algumas quadras, não mais do que dez (na maioria dos casos, não chega a 

cinco, mesmo na populosa Havana). Nessas assembleias, obrigatoriamente duas pessoas 

precisam ser apresentadas ao regime de votação, pelo menos. Essa apresentação não pode ser 

feita voluntariamente, é preciso que alguém sugira outra pessoa para a votação, não podendo 

ninguém apresentar a si mesmo. A assembleia vota abertamente até que, ao final, o vencedor 

obtenha pelo menos 50% dos votos e tenha sua candidatura aprovada. Uma vez candidato, 

disputará com candidatos de outras circunscrições as vagas que cabem aos delegados (nas 

assembleias municipais) e aos deputados (na Assembleia Nacional). Uma vez membro de cada 

uma dessas instâncias, cada um pode eleger e ser eleito para os postos de presidente e os 

demais postos correlatos. 

Graças a esse formato, o PCC nunca ocupou 2/3 da Assembleia Nacional do Poder 

Popular, parlamento máximo do país. Na legislatura 2013-2017, ocupa cerca de 40% das 

cadeiras dessa instituição. Do Conselho de Ministros, que representa efetivamente o Poder 

Executivo, o PCC detém 16 dos 33 cargos. Importantes postos do Estado, como o Ministério da 

Educação, Ministério da Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente, o Ministério da Justiça e o 

Ministério das Comunicações não são comandados por membros do Partido Comunista. 

Outro ponto adicional é que aos poucos vêm surgindo em Cuba agremiações políticas 

que se apresentam como partido. É o caso, por exemplo, do Partido Solidaridad Liberal 

Cubano (PSLC), fundado em fevereiro de 2014 em plena capital cubana, a partir da fusão dos 

preexistentes Partido Solidaridad Democrática e Partido Liberal Nacional de Cuba. O partido, 

como o Comunista, não tem atuação eleitoral. Seu trabalho é eminentemente de mobilização e 

denúncia. Há poucos meses (novembro de 2014), o PSLC lançou nota expressando 

“preocupação” por supostas ameaças sofridas por um de seus membros, ainda que nada 

concreto tenha sido apresentado. 

 

2.2 A hegemonia: conceito e aplicação 

No universo da teoria política marxista, sabemos que cada formação social tem como 

uma de suas principais características, a divisão em classes – mesmo em Cuba, isso não é 
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diferente. Dentre as classes, há sempre pelo menos uma que mantém sobre as demais o poder 

político. Em geral, esse poder era entendido como tendo natureza essencialmente autoritária, 

isto é, era exercido mediante o uso da força. É o que se pode depreender, por exemplo, dos 

escritos de Lênin (2007). Antonio Gramsci foi ainda além, ao apontar que um determinado 

bloco histórico somente se sustenta se efetivamente a parcela hegemônica detiver também a 

liderança política, ideológica e cultural, meios que lhe permitirão construir, a seu favor, um 

consenso no conjunto da sociedade. 

Pensar em termos de liderança cultural nos permite admitir que essa hegemonia se 

estende, portanto, para além das questões que envolvem problemas econômicos e políticos, 

mas envolve também vivências cotidianas, posturas éticas, práticas sociais e saberes 

reproduzidos na base da sociedade. Essa liderança é fundamental, de maneira que conquistar o 

poder político passa a ser algo que não se pode ser alcançado somente via uso da força, mas em 

especial conquistando-se a hegemonia antes mesmo de conquistar o aparelho de Estado. 

Sobre o histórico conceito de hegemonia, embora muitos, como Macciocchi (1974) e 

Portelli (1977), tratem-no como sendo formulado por Gramsci, ou ao menos tendo ele o papel 

de utilizar um conceito já conhecido, porém praticamente ignorado na literatura marxista, há 

quem parta da noção de hegemonia para aproximá-lo a Lênin. 

 

[...] aliás, diria mesmo que se quer o ponto mais constante, mais importante, 
mais enraizado de Gramsci com Lênin, esse me parece ser o conceito de 
hegemonia. A hegemonia é o ponto de confluência de Gramsci com Lênin. 
(GRUPPI, 2001, p.112) 

 

Mesmo Gramsci reconhece o papel de Lênin, destacando que a grande contribuição do 

russo, teria sido o princípio teórico-prático de hegemonia, afirmação o que poderia ter 

propósito de valorizar o conceito que ele expunha. A bem da verdade, contudo, Lênin de fato 

faz uso do termo, sobretudo nos momentos em que destacava a necessidade de a classe operária 

assumir papel de direção no contexto de uma revolução burguesa, conjuntura que a partir de 

1905 no então Império Russo permitia pensar em rupturas políticas. Lênin também não foi o 

formulador desse conceito; ele já era utilizado desde o último quartel do Século XIX, no 

sentido ao qual Lênin se apropriou. 
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A confusão existente entre as concepções de hegemonia e de ditadura do proletariado na 

obra de Lênin é um elemento que Gruppi (2001) considerará que após o advento da Revolução 

Russa, levará o primeiro termo a cair em desuso, ainda que sendo mencionado ocasionalmente 

nos documentos da III Internacional, como bem lembra Anderson (1986). Esses documentos, 

por sinal, foram responsáveis por internacionalizar o conceito de hegemonia, até então utilizado 

somente pelos russos. É no contexto de membro da Internacional como representante do 

Partido Comunista Italiano que Gramsci conhecerá o conceito, passando a usá-lo em seguida. 

Devemos alertar que a noção de hegemonia não pode ser entendida como uma 

submissão das demais classes às classes dirigentes. Na verdade, a hegemonia de um grupo 

presume que os interesses dos demais grupos são também atendidos, ainda que, em última 

instância, o grupo hegemônico não encontre seu comando ameaçado. 

Feitas essas ponderações, podemos afirmar que: 

 

[...] a supremacia de um grupo se manifesta de dois modos, como "domínio" e 
como "direção intelectual e moral". Um grupo social domina os grupos 
adversários, que visa a "liquidar" ou a submeter inclusive com a força armada, 
e dirige os grupos afins e aliados. Um grupo social pode e, aliás, deve ser 
dirigente já antes de conquistar o poder governamental (esta é uma das 
condições fundamentais inclusive para a própria conquista do poder); depois, 
quando exerce o poder e mesmo se o mantém fortemente nas mãos, torna-se 
dominante, mas deve continuar a ser também [dirigente]. (GRAMSCI, 2002, 
pp.62-63) 

 

Partindo da premissa de que todo Estado existe em função dos interesses de uma classe, 

então podemos inferir que essa classe mantém o seu poder não somente através do exercício da 

força, mas também pelo exercício da direção intelectual e moral da sociedade. Quando uma 

nova classe assume a liderança cultural, dirigindo intelectualmente a sociedade, o poder 

político está em vias de ser, também ele, repassado. O uso da força surge como recurso para 

manter o domínio, mas é improvável que ele persista se não recuperar a hegemonia perdida – o 

que não significa que esse recurso deva ser subestimado. 

Desse modo, essas reflexões de Gramsci permitiram que o conceito de Estado fosse 

ampliado para além daquele com o qual ele era identificado. Se antes era identificado como um 

organismo meramente instrumental, responsável pela atuação repressiva, agora o Estado 

compreende também uma dimensão ampliada, isto é, ele se estende do campo da sociedade 
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política (ação estatal propriamente dita) até o campo da sociedade civil, na qual atua por meio 

de aparelhos privados. Esses aparelhos detêm, portanto, a função de ”conservar ou promover 

determinada base econômica, de acordo com os interesses da classe fundamental” 

(COUTINHO, 1989, p.61). Assim, a sociedade civil assume o papel de ser 

 

o campo onde as classes disputam a hegemonia, isto é, onde os interesses em 
conflito buscam respaldo e legitimidade. Trava-se, portanto, no âmbito da 
sociedade civil, uma luta sem tréguas entre grupos portadores de interesses 
diferenciados e até antagônicos com vistas à aceitação de seus valores pela 
maioria da sociedade organizada. (SPINELLI & LYRA, 2007, p.568) 

 

Sobre os aparelhos privados de hegemonia, eles compõem as instituições que cumprem 

o papel ampliado do Estado. Assim, podemos identificar como aparelhos de hegemonia: 

 

o sistema escolar em todos os níveis, incluindo as universidades, as formas de 
organização da cultura (museus, bibliotecas, editoras), os meios de 
organização da informação em geral (jornais e revistas à época – e hoje  ainda 
a televisão e a internet), os movimentos sociais, a organização sindical, os 
partidos políticos, bem como as igrejas, instituições herdadas de um modo de 
produção passado. Esse conjunto de instituições presentes na sociedade civil 
garante sua direção política e ideológica, podendo ser tomado como critério 
analítico não somente para países onde a dominação da burguesia dá- se 
através de ditaduras, mas também naqueles em que a classe burguesa recorre 
ao consenso, mediante a república parlamentar. (SIMIONATTO & COSTA, 
2014, p.69) 

 

Dentre essas instituições, algumas detêm maior peso que as outras, medido a partir de 

seu alcance. Os meios audiovisuais, por exemplo, como cinema e televisão possuem rapidez, 

impacto emotivo e um raio de ação muito maior do que a comunicação escrita, por exemplo, 

ainda que perca para esta em profundidade. Para além delas, Gramsci frisa que até a arquitetura 

e os nomes de ruas atuam como material ideológico. 

A sociedade civil, portanto, não está separada da sociedade política; ambas atuam como 

unidade dialética, em comunhão. Portelli (op.cit., p.33) cita o exemplo da opinião pública, 

muitas vezes tida como a impressão comum a vários cidadãos, sem qualquer caráter ideológico. 

A opinião pública é o conteúdo político da vontade pública, que poderia ser discordante. Essa é 

a razão pela qual existe a luta pelo monopólio dos órgãos de opinião pública: jornais, partidos, 
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parlamento, de modo a que a única força modele a opinião e desse modo a vontade política 

nacional, dispersando os desacordos numa poeira individual e desorganizada. 

Em um debate realizado recentemente em Cuba, do qual participaram intelectuais, 

membros do governo e sindicalistas, o tema sociedade civil foi objeto de ampla discussão. Em 

relação ao conceito de sociedade civil comum no ocidente, a Dra. Thalía Fung, presidente da 

Sociedade Cubana de Investigações Filosóficas (SCIF), afirma que: 

 

Enquanto, a partir do enfoque sul, todos os indivíduos registrados ou não, 
produtivos ou não, formam parte da sociedade civil, na qual se incluem os 
índios, os desempregados, os pobres, isto é, os indivíduos realmente 
existentes; na concepção ocidental não estão presentes e a sociedade civil só 
se refere àqueles que conquistaram uma capacidade de organização [...] É 
importante dizer que os pobres são considerados por Fidel Castro como novos 
agentes da história, como um sujeito global.10 (TRABAJADORES, 2015) 

 

A noção de sociedade civil, portanto, aparece mais ampla no enfoque apresentado pela 

Fung, recebendo um caráter nitidamente mais político. De fato, não somente em Cuba, mas em 

todo o mundo, é inegável que novos agentes estão se afirmando, sobretudo com o advento da 

internet, por intermédio da qual categorias maginalizadas conseguem gerar algum grau de 

repercussão política. 

Sobre a relação entre sociedade política e sociedade civil, Rafael Hernández, cientista 

político, afirma que elas: 

 

[...] formam uma totalidade que é a formação social, e nessa totalidade as 
instituições estatais e as da sociedade civil não são dois blocos opostos, mas 
se inter-relacionam. Exemplo disso é o candidato à Assembleia Nacional do 
Poder Popular de uma circunscrição, que e um representante da comunidade, 
mas ao converter-se em candidato, começa a formar parte do sistema político 
e da própria instituição do poder estatal. 
Inclusive, se tomamos como exemplo uma organização como o Partido 
Comunista de Cuba (PCC), visto de baixo, sues membros, que são quase um 

                                                      
10  "Mientras que, desde el enfoque sur, todos lós individuos registrados o no, productivos o no, 
forman parte de la sociedad civil donde se incluyen los indios, los desempleados, los pobres, es decir, lós 
individuos realmente existentes; en la concepción occidental no están presentes y la sociedad civil solo se 
refiere a aquellos que han logrado una capacidad de organización. […] Es importante decir que los pobres 
han sido considerados por Fidel Castro como nuevos agentes de la historia, como um sujeto global." (texto 
original) 
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milhão, representam todos os setores da sociedade com visões e interesses 
sociais diferentes, de maneira que as demandas e os planejamentos dos 
membros do PCC estão recorrendo a visões de distintos grupos da sociedade 
civil, que se transmitem até acima, e chegam à máxima direção política, que 
se articula com o poder de Estado. Isto quer dizer que o Partido é, visto de 
cima, uma instituição política, e, visto de baixo, é sociedade civil11 
(TRABAJADORES, 2015, grifo nosso) 

 

 

Sociedade civil e sociedade política, portanto, conformam um mesmo sistema social 

(GRAMSCI, 1988), e esse sistema sempre busca sua conservação e reprodução. Somente em 

determinados momentos de turbulência, elementos da sociedade civil se opõem em seu 

conjunto ao Estado. 

A depender do período histórico em que se analisa, no entanto, essa sociedade civil 

pode sofrer uma maior intervenção do Estado. Gramsci atentou para isso ao observar as 

estatizações que tomaram corpo na Itália fascista, tendo essas medidas a intenção o propósito 

de elevar o controle direto do Estado. Mesmo assim, elas não perdem seu caráter: “Esses 

elementos devem ser estudados como vínculos entre governantes e governados, como fator de 

hegemonia” (GRAMSCI apud PORTELLI, op.cit., p.35). 

A força que adquirem os aparelhos de hegemonia conferem à sociedade civil uma 

importância considerável. Em momentos de debilidade do Estado e de força da sociedade civil, 

há um desequilíbrio que pode levar a rupturas institucionais. Por outro lado, se entre a 

sociedade civil e a sociedade política houver um equilíbrio de forças, isso permitirá que o 

regime se perpetue, estando todo o sistema social preso a um determinado paradigma – ou, na 

terminologia gramsciana, a um bloco histórico. 

Mesmo assim, é importante tomar como ressalva o fato de que o culto da sociedade 

civil como forma de se livrar da opressão estatal pode levar à reprodução de novas formas de 

                                                      
11 "[...] forman una totalidad que es la formación social, en esa totalidad las instituciones estatales y 
las de la sociedad civil no son dos bloques opuestos, sino se interrelacionan. Ejemplo de ello es el 
candidato a la Asamblea del Poder Popular de uns circunscripción, que es un representante de la 
comunidad, pero al convertirse en candidato, comienza a formar parte del sistema político y de la propia 
institución del poder estatal. 
 Incluso si tomamos una organización política como el Partido Comunista de Cuba (PCC), vista 
desde abajo,  sus miembros, que son tres cuartos de millón, representan a todos los sectores de la sociedad 
com visiones e intereses sociales diferentes, de manera que las demandas y los planteamientos de los 
miembros del PCC están recogiendo visiones de distintos grupos de la sociedad civil que se transmiten 
hacia arriba y llegan a la máxima dirección política, que se articula con el poder de Estado. Es decir que el 
Partido es de arriba una institución política y desde abajoes sociedade civil" (texto original) 
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opressões. É o que alerta Ellen Wood ao sentenciar que a ênfase que as atuais correntes 

políticas dão à “diversidade”, à “diferença”, leva o debate político contemporâneo a se situar 

no paradigma do pluralismo, ou o que ela chama de política de identidade. No contexto desse 

paradigma, já não se pode falar em sociedade, muito menos em sociedade civil, conceitos que 

presumem uma totalidade fechada e unificada que os pós-modernistas julgam inexistir. Cuba 

não está isenta desses riscos, apesar de a crítica de Wood se voltar em especial ao universodos 

países capitalistas, cujosistema, 

 
[…] sua unidade totalizadora, foi conceitualmente suprimido pelas 
concepções difusas de sociedade civil e pela submersão de classe em 
categorias abrangentes como “identidade” que desagregam o mundo social 
em realidades particulares e separadas. As relações sociais do capitalismo se 
dissolveram numa pluralidade fragmentada e desestruturada de identidades e 
diferenças. (WOOD, 1996, p.222) 

 

A julgar por essa crítica, percebe-se que o risco de falência do sistema social cubano 

não existe apenas no universo da sociedade política, referindo-nos aqui ao processo de tomada 

do poder político, o que nesse momento parece distante – ainda que possa se tornar mais 

efetivo numa abertura política pouco cuidadosa. Esse risco de desagregação também passa pela 

sociedade civil, em virtude de sua suscetibilidade à fragmentação, alimentada não somente por 

instrumentos de propaganda, mas mesmo pela prática política das esquerdas ocidentais, 

representadas, de acordo com Wood (1996, p.219), “pelas mais herméticas teorias 'pós- 

marxistas' e 'pós-modernistas' até o ativismo dos 'novos movimentos sociais'”. 

Voltando ao debate acerca das noções de sociedades civil e política, Gramsci (1988) 

destaca que a superação desse quadro passa pelo fim das distinções entre ambas, vislumbrando 

essa superação a partir da hegemonia dos trabalhadores, centralizados em torno de um partido 

dirigente, e posterior conquista do poder político, de modo que a sociedade civil, unificada e 

organizada, e a sociedade política constituam um só sistema hegemônico. Como sabemos, essa 

percepção não foi ainda reproduzida na prática, ainda que o nosso objeto de estudo possa ser 

analisado a partir desse enfoque. Com efeito, tal como já foi exposto, o sistema social cubano 

apresenta um elevado grau de consenso, elementos que discutiremos melhor no terceiro 

capítulo quando discorrermos sobre a atuação do Partido junto à sociedade civil. 
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2.3 Da “política de conquista” ao novo imperialismo 

Já podemos entender a influência que a questão internacional exerce sobre Cuba. Seria 

inevitável, considerando o fato de se tratar de um país pequeno, com recursos naturais 

limitados, pouca capacidade produtiva desde sempre e ainda mais pelo fato de o exercício de 

sua soberania significar uma afronta ao imperialismo americano, que assume neste século uma 

face muito mais agressiva – mesmo que, por vezes, apareça travestida de uma face diplomática. 

Vamos discutir aqui os termos desse novo imperialismo. 

Antes disso, faz-se importante fazer uma breve trajetória desse conceito, dadas as visões 

que se formam sobre ele, desde as mais tradicionais, que o sintetizam essencialmente como 

uma “política de conquista”. Michael Barratt Brown, discutindo a economia política do 

imperialismo, afirma que: 

 

Em todas as épocas, o conceito de imperialismo tem sido empregado para 
abranger o impulso para o exterior de certos povos (geralmente, desde 1600, 
as Nações-Estado) no sentido de construir impérios – sejam colônias formais, 
posições privilegiadas nos mercados, fontes seguras de matérias-primas e 
maiores oportunidades para o emprego lucrativo da mão de obra. (BROWN, 
1978, p.18) 

 

Nessa tentativa de síntese, Brown procura abranger as variadas perspectivas assumidas 

por esse conceito. Os mercantilistas, que começaram a usar o termo, entendiam-no como uma 

ação puramente estatal na promoção da riqueza nacional, por meio da administração de uma 

balança comercial favorável para os investimentos. Os clássicos dariam ênfase às relações de 

trocas no mercado, destacando o estabelecimento de colônias para comércio. No entanto, 

Schumpeter (1986) frisa que eles entendiam o imperialismo como um desvio ao seu ideal de 

livre mercado, uma vez que a articulação estatal estabelecia certos limites às revoluções 

liberais. 

No início do Século XX, Bukharin escreve uma obra que o inserirá entre os primeiros 

teóricos marxistas a reconhecer o imperialismo como um estágio determinado da expansão 

capitalista, dirigido pelo impulso acumulativo do capital financeiro. Sua obra acentuará o 

caráter histórico do imperialismo, delimitando as diferenças em relação às acepções anteriores. 
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O imperialismo é uma política de conquista. No entanto, nem toda política de 
conquista é imperialismo. O capital financeiro não pode realizar outra política. 
Isso explica porque, quando se fala de imperialismo como política do capital 
financeiro, está subentendido seu caráter de conquista.  Além disso, estão 
igualmente retratadas as relações de produção que essa política de conquista 
reproduz. (BUKHÁRIN, 1986, p.107, grifo do autor) 

 

A lembrança do conceito de relações de produção não é à toa, uma vez que “os 

marxistas estão, acima de tudo, interessados na Economia Política como a interconexão das 

estruturas econômicas e políticas nas formações sociais” (BROWN, 1978, p.21). 

Na esteira de obras como O Capital Financeiro, de Rudolf Hilferding e O Imperialismo, 

de J. A. Robson (não analisadas na obra de Bukhárin), é Lênin que efetivamente formulará a 

noção moderna de imperialismo, estabelecendo-a definitivamente como conceito essencial no 

universo da teoria marxista. O imperialismo será interpretado como um fenômeno decorrente 

da rápida concentração da produção em empresas cada vez maiores, auxiliado pela fusão entre 

o capital industrial e o bancário, que, por sua vez, aceleram o processo de concentração. Não à 

toa, imperialismo se qualifica como sinônimo de capitalismo monopolista, e encontra nos 

seguintes pontos suas características fundamentais:  

 
Primeiro: o monopólio é um produto da concentração da produção num grau 
muito elevado do seu desenvolvimento. Formam-no as associações 
monopolistas dos  capitalistas,  os  cartéis,  os  sindicatos  e  os  trusts […] 
Segundo: os monopólios vieram agudizar a luta pela conquista das mais 
importantes fontes de matérias-primas […] Terceiro: o monopólio surgiu dos 
bancos, os quais, de modestas empresas intermediárias que eram antes, se 
transformaram em monopolistas do capital financeiro. Três ou cinco grandes 
bancos de cada uma das nações capitalistas mais avançadas realizaram a 
“união pessoal” do capital industrial e bancário […] Quarto: o monopólio 
nasceu da política colonial. Aos numerosos “velhos” motivos da política 
colonial, o capital financeiro acrescentou a luta pelas fontes de matérias- 
primas, pela exportação de capitais, pelas “esferas de influência”, isto é, as 
esferas de transações lucrativas, de concessões, de lucros monopolistas, etc., e, 
finalmente, pelo território econômico em geral. (LÊNIN, 1986, 667) 

 

Essas características permearão todo o Século XX, atuação que permitirá aos países 

desenvolvidos impor uma subordinação não somente econômica dos países não 

industrializados, mas em especial uma dependência política latente. O fenômeno do 

imperialismo fará com que a famosa sentença de Karl Marx (2010, p.16), quando afirma que “o 
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país mais desenvolvido não faz mais do que representar a imagem futura do menos 

desenvolvido”, perca seu potencial caráter profético, por assim dizer. 

 

Uma característica desses países [semicoloniais e ex-coloniais], na verdade, é 
que os mesmos tenham sido impedidos, por sua herança de dependência e 
atraso, de seguir a trilha tradicional do desenvolvimento capitalista, percorrida 
pelos países industriais mais antigos da Europa no Século XIX durante a 
época da Revolução Industrial. (DOBB, 1987, p.392) 

 

A condição de atraso dos países subdesenvolvidos será fator determinante quando os 

interesses se contrapuserem ao dos países imperialistas, tornando-se o uso do poder bélico um 

elemento cada vez mais presente. Nesse contexto, 

 

[...] o nacionalismo e o militarismo, ainda ligados como irmãos siameses, 
sofreram, nos países adiantados, uma modificação em seu caráter, embora 
conservando a antiga função e significação no caso das nacionalidades 
oprimidas, e adquirindo essas características pela primeira vez nas áreas do 
mundo atrasadas e coloniais. Nos países avançados, o nacionalismo e o 
militarismo deixaram de servir ao propósito de realizar a unificação interna e a 
liberdade em base capitalista, e, ao invés disso, se transformaram em armas na 
luta mundial contra grupos capitalistas rivais. O militarismo, o uso da força 
organizada, é um aspecto necessário dessa luta; entretanto, enquanto houver 
territórios não-reivindicados, o conflito aberto entre as potências pode ser 
evitado. (SWEEZY, 1986, p.236, grifo nosso) 

 

Nessa conjuntura, foi a expressão nacionalista da Revolução Cubana que a colocou em 

condições de confrontar os interesses imperialistas dos Estados Unidos, interesses solidificados 

há pelo menos cinco décadas. Essa confrontação, que levaria Cuba a sentir o peso da reação 

americana, ficaria expressa nas nacionalizações de propriedades promovidas após a conquista 

do poder, mesmo antes do alinhamento político à União Soviética. Na verdade: 

 

A Revolução de 1959 deve ser compreendida como parte de um 
processo de formação do Estado Nacional Cubano, processo iniciado com a 
luta de libertação contra o poder espanhol. Contudo, o rumo tomado por essa 
revolução não pode ser entendido sem se ter em conta que o ato final desse 
processo se fazia contra os Estados Unidos. (FURTADO, 1970, p.340, grifo 
nosso) 

 



45 
 

O bloqueio econômico imposto pelos Estados Unidos nessa época é sintoma de um fenômeno 

típico do imperialismo: a articulação do Estado junto à ação das corporações. Segundo David 

Harvey (2004), cada um desses entes atua segundo uma lógica determinada de poder: o 

primeiro obedece a uma lógica territorial/política de poder, à medida que o segundo obedece à 

lógica capitalista de poder, sendo essa relação dialética a natureza do imperialismo de tipo 

capitalista. 

O capital, afinal, não é indiferente ao papel do Estado. Na verdade, há uma tentativa 

permanente de transformar esta instituição em apêndice de seu processo interminável de 

acumulação. 

 

A condição preferida para a atividade capitalista é um Estado burguês em que 
as instituições de mercado e regras contratuais (incluindo as do contrato de 
trabalho) sejam legalmente garantidas e que se criem estruturas de regulação 
para conter conflitos de classes e arbitrar entre as diferentes facções do capital 
(HARVEY, 2004,p.80). 

 

Nitidamente, Harvey admite o interesse do capital em submeter o Estado a um 

instrumento meramente apêndice para a sua acumulação. François Chesnais vai além: destaca 

um caráter “totalitário” e “totalizante”, no modo de produção capitalista, “que está sempre 

subordinando (muitas vezes, simplesmente destruindo) o conjunto das formas e esferas de 

atividade social que ainda escapam à lógica da 'mercadorização'” (CHESNAIS, 1996, p.53). A 

contribuição de Chesnais não fugirá à lógica do imperialismo apresentada por Hilferding e 

Lênin – na verdade, tenderá a desenvolvê-la. Ao descrever a natureza do capitalismo de 

acumulação flexível do final do Século XX, ele afirmará que: 

 

É na produção que se cria riqueza, a partir da combinação social de formas de 
trabalho humano, de diferentes qualificações. Mas é a esfera financeira que 
comanda, cada vez mais, a repartição e a destinação social dessa riqueza. 
(CHESNAIS, 1996, p.15, grifo nosso). 

 

Nesse ambiente em que a atuação do capital já se tornou “mundializada”, Chesnais 

sentenciará que 
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O caráter oligopolista da concorrência implica a dependência mútua de 
mercado, bem como a instituição de formas combinadas de cooperação e de 
concorrência entre os “verdadeiros rivais”. Não significa, de maneira alguma, 
que os grupos deixem de se entregar a uma rivalidade acirrada, muitas vezes 
encarniçada […] é sempre explorando, o melhor possível, as desigualdades 
nacionais, e até reconstituindo-as, que os oligopolistas levam à concorrência. 
(CHESNAIS, 1996, p.117) 

 

Cuba, num primeiro momento, passará ao largo desse contexto. Primeiro, porque sobre 

seu território, não estando sujeito à lógica da mercadorização, o Estado Cubano empreendeu 

forte processo de resistência. Segundo, e aqui voltamos a Harvey, porque, ainda que a lógica da 

acumulação capitalista não exima Cuba de sua sanha por novos mercados, a lógica política do 

poder exclui deliberadamente esse país do mercado mundial, com vistas a causar na Ilha um 

caos econômico de tal magnitude que gere reflexos políticos, a saber, uma crise de 

legitimidade. 

Contudo, a ascensão do neoliberalismo a um tipo de neoconservadorismo nos Estados 

Unidos gerou uma política de novo tipo, tanto internamente como em sua política externa. 

Ainda que mesmo em tempos de governo democrata (Bill Clinton) já houvesse na política 

externa conflitos com o Iraque e mesmo combates aéreos em pequeno grau, para ficar neste 

exemplo, agora – tendo a eleição de George W. Bush como marco – “a máscara caiu e a 

belicosidade tomou o lugar de certa reticência”, tal como afirma Harvey (2004, p.28). 

O processo inexorável de queda da taxa de lucro, que levou à ascensão do capitalismo 

de acumulação flexível expresso nas políticas neoliberais de Thatcher e Reagan, fatalmente 

levaria a outras crises de sobreacumulação, diante das quais tornou-se urgente “descobrir 

maneiras lucrativas de absorver os excedentes de capital. A expansão geográfica e a 

reorganização espacial proporcionam tal opção” (HARVEY, 2004, p.78). A política externa 

americana, depois que a máscara caiu, passou a agir a partir desse fundamento, como se pode 

ver pela ocupação e manutenção neocolonial de outros países e pelo permanente estado de 

guerra. Analisando esse quadro, Harvey resgata de Rosa Luxemburgo a ideia de acumulação 

via espoliação, por intermédio da qual afirma que a acumulação primitiva descrita por Marx, na 

verdade, nunca cessou; como exemplo, ele usa a mercadificação da terra, a expulsão de 

populações camponesas e a formação de um proletariado sem terra no México e na Índia, a 
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privatização de bens naturais, entre outros elementos, dentre os quais realça a privatização, 

apresentada como “o 'braço armado' da acumulação por espoliação” (HARVEY,2004,p.130). 

Sendo a eleição de Bush o marco fundamental dessa ascensão neoconservadora, a 

questão cubana assume importância direta. Devemos recordar que a eleição de Bush foi 

marcada por uma intensa disputa que exigiu a recontagem dos votos na Flórida, ancoradouro 

dos cubanoamericanos. Dado o grau de descontentamento com o governo anterior, que 

mantinha uma relação com Cuba considerada bastante conciliatória (apesar da aprovação da 

Lei Torricelli, que intensificou o bloqueio), a Flórida votou em peso em Bush. 

O novo imperialismo, expresso no recrudescimento da política externa dos Estados 

Unidos em relação aos Estados que não admitiam a sua liderança, terá reflexos imediatos em 

Cuba, que, meses após os atentados ao World Trade Center, será incluída no “Eixo do Mal" 12, 

como colaborador do terrorismo internacional, inclusive com a acusação de ter a intenção de 

desenvolver armamento químico e que estaria fornecendo tecnologia para o Irã. Essa menção 

não seria meramente protocolar; convém lembrar que dos países apresentados como parte desse 

Eixo, três (Iraque, Síria e Líbia) continuam sofrendo as agruras de guerras civis provocadas por 

intervenções lideradas pelos EUA. Com efeito, “foi o combate ao terrorismo, imediatamente 

seguido pela perspectiva da guerra com o Iraque, que permitiu ao Estado acumular mais poder” 

(HARVEY, 2004, p.24). A necessidade advinha das dificuldades internas vividas pelo governo 

americano, cujas críticas, após a nova ordem estabelecida, foram silenciadas como atitude 

antipatriótica. 

As provocações a Cuba foram manifestadas de várias formas. A principal delas foi a 

nomeação de cubano-americanos, notórios opositores do socialismo praticado na Ilha, em 

postos-chave do governo, a saber: Emilio Gonzalez como Assessor de Assuntos do Caribe no 

Conselho de Segurança Nacional, Otto Juan Reich no Secretariado para Assuntos do 

Hemisfério Ocidental e Adolfo Franco para a função de Administrador-Assistente para a 

América Latina e Caribe da USAID (United States Agency for International Development), 

órgão criado para intervir "institucionalmente" em outros países. 

A primeira iniciativa de Reich, implementada pela USAID, foi a elaboração de um 

pacote de medidas com vistas a uma transição democrática em Cuba, chamada Iniciativa para 

                                                      
12 EUA incluem Cuba, Líbia e Síria no "Eixo do Mal" | BBC Brasil. 
<http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2002/020506_eixoro.shtml> Acesso em 12 de ago. 2014. 
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uma Nova Cuba. Segundo Ferreira (2006), esse processo se daria por meio da concessão de 

espaço a jornalistas independentes de Cuba, do apoio às organizações de oposição em Cuba e 

do planejamento de uma transição rápida e pacífica para a democracia, entre outras medidas. 

Outra medida, que passou a congregar esta e a ser um núcleo de decisões anticubanas foi a 

criação da Comissão de Assistência para uma Cuba Livre13. Essa Comissão passou a coordenar 

a remessa de dinheiro para manter opositores na Ilha, restringir viagens à Ilha e à fomentação 

de uma contra-hegemonia por meio da mídia televisiva, notadamente a TV Martí. 

Essas medidas, contudo, foram insuficientes para gerar na Ilha o clima que se esperava. 

Por mais que organizações e indivíduos cubanos críticos do regime ganhassem projeção 

mundial por meio de premiações e indicações para comendas variadas, nenhuma delas 

conseguiu alcançar dentro de seu território a força política para conseguir fazer frente ao 

regime. Pelo contrário, permanecem falando muito mais para fora que para dentro de Cuba. 

A transição vivida na saída de Fidel Castro e passagem de poder para Raúl Castro, 

episódio que gerou grande expectativa, também frustrou os opositores. Nenhum fato que 

gerasse turbulência política ocorreu, o que corrobora o largo consenso existente hoje entre 

Estado e sociedade civil em Cuba. Em princípio, a abertura econômica com a manutenção do 

poder político demonstra ser “a única opção que permitirá aos cubanos conservar uma parte da 

igualdade econômica alcançada e, ao mesmo tempo, lograr o crescimento sustentado”, 

conforme Bresser-Pereira (2011, p.232). Esse fator, aliado a outros – como o apoio inconteste 

de uma rede de governos de esquerda em toda a América Latina e os muitos erros cometidos 

pelos EUA em sua política externa – foi fundamental para que Cuba se preservasse eobrigasse 

os americanos a recuarem em seu propósito de derrubar o regime na Ilha de qualquer jeito, e 

impediu que qualquer movimentação militar fosse feita em ameaça aos cubanos. 

 

2.4 Rumo ao fim do bloqueio? 

A retomada das relações entre Cuba e EUA ainda oferecerá muitos elementos de 

análises nos próximos tempos. Entre julho e agosto de 2015, ambos os países reabriram suas 

embaixadas. Meses depois, os EUA eliminaram diversas restrições que perduravam, como as 

                                                      
13 Essa Comissão passou a ser coordenada pelo secretario de Estado Colin Powell, o que dá a 
entender ocaráter de prioridade que era dada a essa tarefa. 
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viagens de cidadãos americanos e a operação de empresas americanas na Ilha, bem como a 

remessa livre de dinheiro para os cubanos14. 

De qualquer modo, é necessário destacar que a flexibilização americana é incompleta. 

O bloqueio econômico, por exemplo, continua vigente, e deverá permanecer por longo tempo, 

enquanto os republicanos, protagonista principal das medidas anticubanas nos EUA, ainda 

mantiverem largo espaço no Parlamento. 

Sobre os EUA, é importante alertar também para o fato de que a ascensão de um 

governo democrata não configurou o fim da política de acumulação por espoliação, 

escancarada no governo Bush, e, por tabela, do chamado novo imperialismo. A prática de 

mobilizar exércitos a fim de ocupar territórios estrangeiros permanece em curso, além de 

gastos militares que, embora tenham passado por uma redução em relação à década passada, 

voltou a crescer15. 

Para além disso, a retomada das relações diz também muito a respeito do pragmatismo 

com que Cuba se movimenta no ambiente internacional. Raúl Castro não permitiu que a 

condução política do país perdesse a veia estratégia fundamental com a qual Fidel conseguiu 

fazer a revolução tornar-se, até aqui, intocável. O movimento de Cuba não ocorre por acaso; 

observando-se a crise política e econômica vivida pelo seu principal parceiro, a Venezuela, e 

percebendo que os tempos para a esquerda na América Latina já não são tão áureos quanto na 

década passada (inclusive no Brasil), Cuba faz um movimento de abertura econômica – e, em 

certa medida, política – sem precisar fazer concessões que afetem sua soberania, e mantendo 

pleno controle de suas perspectivas para o futuro. 

                                                      
14 De acordo com matéria da France Presse republicada pela Globo, “As novas medidas que 
eliminam oslimites de remessas valem para os montantes das transferências autorizadas de imigrantes para 
familiares em Cuba. O limite de envio de US$ 2 mil por trimestre será eliminado […] Da mesma forma, o 
novo pacote de medidas autoriza mediante licença geral o transporte por barco de viajantes autorizados 
[que] poderão abrir e manter contas bancárias em Cuba […] Dessa forma, os cidadãos americanos passam 
a ser autorizados a ter “presença comercial” em Cuba, incluindo o estabelecimento de empresas de capital 
misto, para proporcionar serviços de telecomunicação, por exemplo”. Fonte: EUA eliminam mais 
restrições ao comércio e às viagens para Cuba <http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/09/eua-eliminam-
restricoes-ao-comercio-e-viagens-paracuba.h 
tml> Acessado em 14 out. 2015.  

 
15 O orçamento que os Estados Unidos preveem para gastos militares em 2016 está na ordem de US$ 
585bilhões, valor quase US$ 40 acima do ano anterior. Fonte: Obama apresenta orçamento com reformas 
e mais gastos <http://exame.abril.com.br/economia/noticias/obama-apresenta-orcamento-com-reformas-e-
mais-gastos> Acessado em 29 mar. 2015. 
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Por fim, devemos ressaltar que a política de reaproximação dos dois países não exigiu 

de Cuba nenhuma concessão especial, de modo que esse país não precisou alterar leis ou 

dispositivos para se submeter a esse reatamento, pelo contrário: os EUA que, como temos 

visto, vêm revisando vários atos executivos (e em breve, espera-se, também legislativos)para 

poder se adequar ao novo contexto de relação entre os dois países. Cuba, reconhecendo os 

vínculos culturais entre ambos os países, esteve sempre aberto aos americanos desde o primeiro 

momento, tanto que a primeira viagem oficial após a revolução de 1959 foi exatamente aos 

EUA. 
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3. A ECONOMIA POLÍTICA DO SOCIALISMO CUBANO  

 

Neste momento, propomo-nos a tarefa de apontar algumas das principais 

transformações econômicas de natureza infraestruturais em curso na Ilha e suas respectivas 

implicações superestruturais. Nossa intenção é, partindo destes apontamentos, compreender as 

consequências políticas desse processo, bem como termos um panorama da política econômica 

que vem sendo edificada em Cuba desde 2011 — uma política econômica dinâmica, 

pragmática e contraditória. Alcançando a compreensão almejada, teremos também condições 

de confrontar esse diagnóstico com as preocupações em torno de uma suposta restauração do 

capitalismo16. 

Em Cuba, o termo transição, que eventualmente usamos para designar essa etapa de 

transformações econômicas, tem sido evitado. É provável que essa postura tenha um caráter de 

autoproteção, uma vez que a ideia de que há uma transição gera, inevitavelmente, especulações 

a respeito de qual a direção que deve tomar essa transição — e essa especulação quase sempre 

é acompanhada pela suposição de que essa transição representa, na verdade, uma restauração 

ao capitalismo. Além do mais, o posicionamento oficial cubano tende a considerar que a única 

transição em curso é a transição ao socialismo, iniciada em 1959 e ainda não concluída. 

Assim, nos documentos oficiais, é preferível o uso do termo atualização para se referir 

ao conjunto de mudanças econômicas que aqui listamos. Essas mudanças têm o propósito de 

“sintonizar o modelo socialista cubano de desenvolvimento, em sua dimensão econômica, com 

o cenário nacional e internacional em que se leva a cabo a transição socialista. Isso pressupõe 

considerar a presença de momentos de continuidade e também de ruptura” (RABELO, 2012, 

p.40. Grifo nosso). 

É possível observar, assim, pela afirmação de Rabelo, que a atualização em curso 

configura um momento de ruptura, dentro de um panorama maior que é o da transição 

socialista. Assim, atualização e transição são noções que estão relacionadas em Cuba, tendo a 

                                                      
16 Essa hipótese é levantada tanto por elementos do campo político de esquerda como de direita. No 
Brasil, podemos apresentar essas respectivas representações políticas a partir dos artigos do PSTU, “Cuba: 
restauração capitalista vista de dentro da ilha” (11 de março de 2013, disponível em ) e de O Globo, "Cuba 
caminha para capitalismo" (28 de fevereiro de 2015). 
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primeira um caráter tático e a segunda um caráter estratégico, se quisermos fazer menção ao 

vocabulário leninista. 

Na mídia convencional, raramente se observa esse processo a partir do prisma de uma 

atualização. Em geral, utilizam-se termos genéricos, como "reformas" ou "mudanças". O que 

torna essa abordagem precária é o fato de não ser contextualizada. A ideia de reformas altera o 

sentido soberano que transpassa na ideia de atualização. Não à toa, é este último termo que os 

cubanos preferem, desde o governo até a própria população. 

Antes de passarmos às medidas de atualização propriamente ditas, contudo, convém nos 

determos um pouco no contexto em que se realizou o VI Congresso do PCC, uma vez que, 

embora a saída de Fidel e a passagem do comando a Raúl Castro em 2008 tenha se apresentado 

como o marco de uma discreta flexibilização do modelo econômico vigente, foi este fórum que 

institucionalizou o processo de abertura, adotando a premissa de que o modelo necessitava de 

uma atualização. 

 

3.1 O paradigma soviético 

Com efeito, a economia cubana ainda se mantinha, ao final da primeira década do 

Século XXI, presa ao paradigma soviético, isto  é, à noção  de que uma economia  socialista 

necessita de amplo controle estatal sobre todos os seus recursos17. Robert Kurz (1993), 

entendendo o modelo do socialismo real como um capitalismo de Estado, destacava que, para 

poder se sustentar diante da crise de produtividade, 

 
A União Soviética tinha de exagerar o elemento estatista, isto é, transformar 
toda a sociedade numa máquina de trabalho abstrato comandado de forma 
quase militar, para impor a lógica do capital. Essa experiência apresentava- se 
ao Ocidente, já mais desenvolvido sobre a mesma base, como polo oposto e 
inimigo ou até como “reino do demônio”. Mas com isso levava a sério a 
ideologia soviética, em interesse de sua própria legitimação. Também as 
massas ocidentais sentiam repugnância e aversão diante da imagem nada 
irreal das “formigas azuis”, dos soldados de trabalho com sua vida cotidiana 
de caserna terrivelmente monótona, parecendo a liberdade ocidental áurea em 
comparação a ela. (KURZ, 1993, p.179) 

 
                                                      
17 Uma amostra desse paradigma pode ser observada no clássico de Leo Huberman, História da 
Riqueza do Homem, em que o jornalista comemora em 1936 o fato de, na União Soviética, 98,5% de 
todos os seus artigos serem produzidos pelo Estado, e mesmo os 1,5% restantes estarem em franco 
processo de eliminação devido aos pesados impostos. 
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A descrição de Kurz, ainda que eivada, talvez, de certo sensacionalismo advindo de seu 

olhar bastante crítico do socialismo real, oferece alguma noção do quanto a União Soviética 

não conseguiu, mesmo após os críticos anos da Era Stálin, se libertar da imagem de uma 

grande sociedade distópica. 

Nesse período, a economia cubana foi marcada por: 

 

[...] um modelo de estrutura de propriedade estatal monopólica ou 
quasemonopólica, que funcionou até 1989, segundo o qual 90% dos meios de 
produção estavam nas mãos do Estado e igual proporção da ocupação se 
situava no setor estatal; uma planificação altamente centralizada; um consumo 
pessoal uniforme e proveniente de medidas redistributivas, 
fundamentalmente; o papel passivo das formas mercantis e a inserção na 
divisão internacional socialista do trabalho, com preços vantajosos para as 
partes (açúcar e petróleo)18. (RABELO, 2012, p.29) 

 

Isso não significa que a Revolução eliminou o usufruto de mecanismos de mercado em 

Cuba. Conforme veremos mais adiante, já nos anos 1970 Cuba admitia alguns desses 

mecanismos, bem como a permissão para o trabalho por conta própria, não-estatal. Essa 

metodologia econômica, no entanto, não foge ao paradigma soviético, em especial porque a 

própria URSS as defendia — era uma maneira de descentralizar e quem sabe dinamizar o já 

bastante aparelhado Estado Soviético — e porque nela tudo permanecia no escopo do Estado, 

não sendo admitida a existência de capital não-estatal. De qualquer modo, não foi plenamente 

aceita em Cuba, encontrando resistência para sua aplicação (inclusive do próprio Fidel Castro). 

Contudo, ainda no Século XX, esse paradigma estatista já era posto em questão pela 

experiência chinesa, que sobreviveria à onda de restauração capitalista do final dos anos 1980 

efetuando a transição de uma "economia de comando" para uma "economia socialista de 

mercado", com seu Partido Comunista mantendo controle dos mecanismos fundamentais da 

economia e promovendo uma abertura fundada na gestão privada dos recursos e na criação e 

fortalecimento de um conglomerado de empresas estatais que se tornaram o núcleo econômico 

                                                      
18 “Un modelo de estructura de propiedad estatal monopólica o cuasimonopólica, que funcionó hasta 
1989, según El cual el 90% de lós medios de producción estavan em manos del Estado e igual proporción 
de La ocupación radicaba em setor estatal; una planificación altamente centralizada; un consumo personal 
uniforme y proveniente de medidas redistributivas, fundamentalmente; el papel pasivo de las formas 
mercantiles; y lainserción em ladivisión internacional socialista deltrabajo, com precios ventajosos para 
las partes (azúçar y petróleo)” (Texto original). 
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do país. A partir dessa metodologia, Nonnenberg (2010) destaca que o país avançou de uma 

média de crescimento de 4,8% entre 1951 e 1977 para a espantosa média de 9,7% nos trinta 

anos seguintes. 

O Vietnã, outro país dirigido por um Partido Comunista que sobreviveu à débaclé do 

socialismo de tipo soviético, também, simultaneamente aos chineses, já promovia a abertura 

moderada de sua economia a partir das premissas do Doi Coi, nome dado para as reformas 

econômicas promovidas pelo país que significa “Renovação”, alcançando satisfatórios 

resultados que sustentaram a estabilidade política do país19. Essas reformas, além de partirem 

da mesma premissa chinesa de abertura ao capital privado às atividades de gestão - procurando 

preservar a propriedade como bem estatal -, foram acompanhadas de uma política de 

exportação de commodities, ainda que bastante controlada para evitar o que na economia se 

chama "doença holandesa", uma deficiência com a qual, de acordo com Bresser-Pereira (2006), 

os cubanos sofriam durante a Era Soviética e que continuaram a sofrer, mesmo após o colapso 

do socialismo real. 

Cuba, contudo, por diversas razões, entre elas o isolamento geográfico, não teve a 

oportunidade de promover essas reformas com a mesma dimensão gradual dos chineses e 

vietnamitas. Lembramos também que URSS e China formavam dois polos de força que 

dividiam a liderança dos países socialistas ate os anos 1980. Como mencionamos, a China foi 

pioneira na atitude de flexibilização de seu modelo econômico, e a reforma aplicada pelo 

Vietnã seguiu a linha chinesa. Cuba, porém, não só por estar alinhada geopoliticamente à 

União Soviética, mas pelos próprios preconceitos cubanos ante a atividade econômica fora do 

âmbito do Estado, manteve as resistências a qualquer tentativa de abertura, de modo que as 

primeiras reformas do atual ciclo precisaram ser aplicadas num ambiente de turbulência 

econômica e social2021. 

                                                      
19 Sobre a experiência chinesa, recomendamos a leitura de China, 50 Anos de República Popular 
(Haroldo Lima, Ed. Anita Garibaldi, 1999) e China, Projeto Nacional, Desenvolvimento e Socialismo de 
Mercado (Elias Jabbour, Ed. UFPB, 2010). Sobre a experiência vietnamita, não há uma considerável 
bibliografia em português,de modo que recomendamos como introdução o artigo Vinte Anos de 
Renovação e a Perspectiva no Vietnã (Nguyen Dinh, Revista Princípios, Ed.98. jan.2008).  

 
20 A economia cubana estava em frangalhos no início dos anos 1990, com o Produto Interno Bruto 
(PIB) sofrendo uma queda de quase 30% entre 1990 e 1992, e a inflação tendo alcançado os três dígitos 
em 1994. No campo social, mobilizações populares puseram em questão a credibilidade do regime. 



55 
 

O fim do Período Especial, contudo, levou a um estancamento da política de abertura, 

em especial por duas razões. A ascensão de governos de esquerda na América Latina alinhados 

ou solidários a Cuba foi um dos fatores que ajudaram a retirar a ilha do isolamento em que se 

encontrava nos anos 1990, e o apoio irrestrito do governo venezuelano, expresso em uma 

relação comercial cujos termos eram muito generosos para Cuba também foi fator determinante 

para adiar a necessidade de reformas mais profundas.  Observemos, por exemplo, no Gráfico 1, 

o estado da renda per capita de cada país manteve uma sintonia durante a década de 2000, 

levando-nos a concluir que a crise de 2008 significou um esgotamento do apoio que a 

Venezuela poderia prestar. No momento em que a renda dos venezuelanos cai, a dos cubanos 

perde força. 

 

 
                                                                                                                                                                            
21 Um ponto importante de se mencionar é que o apoio econômico da URSS nunca se converteu, por 
parte dos cubanos, numa aliança automática no campo geopolítico. Em sentido contrário, Cuba foi durante 
décadas um dos mais destacados membros do Movimento dos Países Não-Alinhados (MNA), associação 
de países que não pretendiam se vincular a nenhum dos dois grandes blocos em conflito na Guerra Fria. 
Cuba participou da primeira conferência dos Não-Alinhados, em 1961, na Iugoslávia, e sediaria duas 
outras conferências, em 1979 e 2006. Em duas ocasiões, o MNA foi chefiado por um cubano. Fidel Castro 
ocupou esse posto entre 1979 e 1983 e entre 2006 e 2008, tendo sido substituído entre 2008 e 2009 por 
Raúl Castro. Somente a antiga Iugoslávia chefiou o bloco mais vezes que Cuba. O Brasil tem participado 
como observador nas últimas conferências. 
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Além desses pontos, a ofensiva do governo americano sob a doutrina Bush de “guerra 

permanente”, como já tratada no capítulo anterior, exigiria dos cubanos a retomada de cuidados 

excessivos para não colocar em risco a estabilidade política. Esse risco fez com que o Estado 

cubano chegasse a convocar um referendo advogando a “irreversibilidade” do socialismo no 

país, do qual participaram 7,5 milhões de pessoas22. Naturalmente, o efeito positivo desse 

pleito se deu num sentido de reforçar a legitimidade do regime, uma vez que nenhum sistema 

econômico pode ser tornado irreversível apenas porque uma linha constitucional assim o defina 

— embora, como saibamos, os países capitalistas também usem o artifício de tornar 

irreversíveis seus sistemas ao tornar “sagrado” elementos comuns aos interesses do mercado 

como a propriedade privada. 

Quando a primeira década do Século XXI chega ao fim, no entanto, Cuba se depara 

com um universo já bastante diferenciado. A primeira diferença reside na sua direção política, 

referindo-nos à já mencionada eleição de Raúl Castro. Outra questão fundamental foi a já 

mencionada crise financeira de 2008, que teve efeitos decisivos na economia cubana, impondo 

limites ao crescimento constante que o país vinha mantendo desde 2000. Além desses aspectos, 

um elemento geopolítico também foi decisivo: a aproximação cada vez maior de Cuba com a 

China. 

Ainda que a relação sinocubana não seja semelhante à relação mantida anteriormente 

com os soviéticos, não se pode negar que essa aproximação trouxe benefícios para Cuba, e foi 

outro elemento essencial para levar os cubanos a admitirem o papel que a economia de 

mercado pode cumprir para potencializar o desenvolvimento, mantendo assegurada a direção 

estatal da economia e os instrumentos de planificação. Esse três fatores aliados a um desejo da 

população cubana por mudanças, como o fim da dupla moeda e da liberação de atividades 

comerciais23, foram determinantes para que o Partido admitisse a necessidade de reformas 

profundas, lançando o Projeto de Diretrizes da Política Econômica e Social, documento que foi 

debatido e alterado durante o ano de 2011 e que levou, ao final, à elaboração dos Lineamentos. 

 

                                                      
22 Atualidades: Cuba faz referendo para tornar socialismo ”intocável”. 
<http://www1.folha.uol.com.br/folha/educacao/ult305u9680.shtml> Acessado em 13 ago. 2015.
 
23 Cubanos querem mudanças já, mas sem perder a 'caderneta' <http://g1.globo.com/mundo/no 
ticia/2010/11/cubanos-querem-mudancas-ja-mas-sem-perder-a-caderneta.html> Acessado em 13 ago. 
2015. 
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3.2 O debate econômico em Cuba 

Compreendido o contexto, podemos nos debruçar acerca das decisões congressuais 

mais profundas desde a institucionalização do regime. Os Lineamentos são as decisões 

tomadas pelo fórum e que são basilares para as políticas em curso em Cuba pelo menos até 

2016. Atentemos para o fato de que todo esse processo de abertura obedeceu estritamente às 

premissas expostas nesse documento, o que denota um elevado grau de planejamento e 

controle das medidas. Esse controle reforça nossa hipótese de que os movimentos 

empreendidos pelo Estado cubano demonstram um grau de soberania que não é comum, uma 

vez que poucos países no contexto da América Latina têm condições de estabelecer 

lineamentos próprios dentro de um planejamento plurianual e aplicá-los sem fugir 

excessivamente dos parâmetros iniciais. 

Sendo o VI Congresso do PCC realizado no contexto de pontuais aberturas que se 

deram entre 2006 e 2010 e o primeiro sem a liderança de Fidel Castro, havia uma expectativa a 

respeito de qual linha seria adotada pelo Partido para os anos seguintes. Setores críticos ao 

regime esperavam, por exemplo, que fossem aprovadas mudanças na política, campo que, no 

entanto, ficou de fora das resoluções, que priorizaram a já referida atualização do modelo 

econômico, além de algumas resoluções voltadas a políticas sociais. 

De qualquer modo, é inevitável que as medidas econômicas que constam nos 

Lineamentos gerem, por sua vez, efeitos políticos. Essas mudanças, pelo seu caráter 

infraestrutural, alteram eventualmente os diversos níveis de relações sociais e naturalmente a 

própria dinâmica social e política do país, além de gerar novas contradições anteriormente 

inexistentes (ou existentes em grau reduzido), uma vez que numa nova divisão social do 

trabalho, inevitavelmente os interessem em disputa mudam de lugar, decorrendo daí um quadro 

político acrescido de elementos novos. 

Assim, no contexto do capitalismo de acumulação flexível, as medidas cubanas 

passaram a criar alguns mecanismos de integração com o mercado global, sem que essa 

integração se fizesse sob termos subservientes. 

 
Uma política pública coerente com uma estratégia de desenvolvimento, viável 
e efetiva, não pode passar ao largo das características do modelo de 
acumulação global e deve avaliar adequadamente a significação, as 
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perspectivas e as possibilidades de inserção externa da economia do país 
nesse modelo24. (CASTELLANOS, 2012, p.19) 

 

É desse modo que o governo cubano revisou conceitos clássicos, de forma a torná-los 

mais afeitos às necessidades dinâmicas do novo tempo. Na verdade, os Lineamentos são 

inspirados não apenas pela conjuntura internacional adversa, mas são parte de um debate 

econômico nunca concluído em Cuba. Convém entendê-lo, para desmistificarmos a ideia de 

que a economia cubana só veio passar por mudanças após o fim da União Soviética. O fato é 

que os cubanos nunca aplicaram nenhuma medida econômica de maneira acrítica. Foram 

muitas idas e vindas, diversas lições aprendidas com os próprios equívocos, variadas 

resoluções aprovadas em congressos e sendo substituídas, no congresso seguinte, por 

resoluções de linha oposta. Isso exige que nos demoremos um pouco numa abordagem 

panorâmica acerca do desenvolvimento da economia cubana nas décadas passadas. 

 
Os gráficos sobre a Revolução Cubana são um rodízio constante de altos e 
baixos, e refletem o constante alternar de erros, ressurgimentos, fracassos, 
vitórias, decisões idealistas, tempos de uma experiência rica, tumultuada e 
irreversível (NEPOMUCENO, 1981, p.98) 

 

Assim, desde os primeiros debates pós-revolução, já se discutia o caráter da economia 

cubana. Furtado (1970) lembrava, por exemplo, que o regime cubano já no primeiro momento 

se constituía de um socialismo não de tipo marxista, centrado nas relações de produção, e sim 

muito mais voltado a interferir no âmbito da circulação e da distribuição, sendo assim um 

modelo mais “primitivo”, distributivista e menos científico de socialismo, medidas que não 

somente tinham amplo apoio das classes trabalhadoras rural e urbana como das quais tinham 

sido exatamente elas as forças propulsoras (PETRAS, 1980). Naquele momento, com 

participação ativa de Che Guevara, a noção soviética de cálculo econômico foi bastante 

questionada. Segundo ele, não havendo a lei do valor em Cuba, por ser socialista, o sistema 

                                                      
24 “Una política pública coherente com una estrategia de desarrollo, viable y efectiva, no puede pasar 
por alto las características del modelo de acumulación global y debe evaluar adecuadamente la 
significación, las perspectivas y las possibilidades de inserción externa de La economia del país em el 
modelo” (texto original). 
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orçamentário e financeiro a ser aplicado deveria partir de princípios distintos daqueles 

aplicados no mundo capitalista. 

 
Em Cuba, apesar da carência de mercadorias, que poderia ter levado a um 
aumento lógico nos preços e à volta da relação oferta-procura, o governo 
havia imposto um congelamento nos preços e aumentado o racionamento, 
impedindo que o valor das mercadorias se expressasse através do mercado. Os 
preços, assim, seriam definidos a partir de uma série de fatores inter- 
reacionados, desde as matérias-primas até os gastos de todo tipo no processo 
de produção e distribuição das mercadorias. (PERICÁS, 2004, p.114) 

 

A proposta de Che era bastante idealista em certos pontos, uma vez que, para ele, se 

contrapor ao sistema do cálculo econômico era condição sine qua non para desenvolver o 

“homem novo” em Cuba, movido por impulsos coletivos e voluntários. O sistema de cálculo 

econômico, contra o qual ele argumentava, defendia que o estímulo material é o motor da 

economia, partindo da premissa liberal de que o homem é essencialmente competitivo. Em que 

pese o questionamento às premissas liberais de competitividade natural, o fato é que as 

profundas carências existentes na economia cubana impediram que o trabalho voluntário 

trouxesse os resultados esperados.  

Mesmo assim, as ideias de Che Guevara influenciaram bastante a política econômica 

cubana até cair em desgraça em 1970, com a campanha do governo pela Safra dos Dez 

Milhões, que redundou em um fracasso completo e exigiu que o país fosse socorrido pela 

União Soviética, com quem até então os cubanos ainda não tinham muitas políticas de 

cooperação econômica. Destaque-se o fato de que Fidel Castro, ainda que não se inserisse com 

a mesma profundidade nas discussões econômicas, estava evidentemente interessado nelas e, 

ainda que fosse mais pragmático, manteve firme apoio a Che. 

Em 1976, a Revolução Cubana aprovou medidas econômicas que iam ao encontro das 

reformas soviéticas daqueles anos. Essas medidas consistiam na descentralização no processo 

de tomada de decisões, na instituição de alguns mecanismos de mercado, o autofinanciamento 

das empresas e a expansão dos incentivos materiais à produção. Carmelo Mesa-Largo (1993) 

lembra que o SDPE foi aplicado num momento de relativo descenso da influência de Fidel 

Castro — sempre resistente a medidas de flexibilização — no comando do país, em especial 

pelo fracasso da campanha econômica de 1970, cujos efeitos ainda se faziam sentir. É errôneo, 
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portanto, pensar que sua figura esteve sempre protegida por um solidificado poder. Nas 

primeiras décadas da Revolução, quando muitos de seus protagonistas ainda estavam vivos, 

estando no governo ou fora dele, Fidel tinha muito menos espaço do que passou a ter em seus 

últimos anos no comando, quando esse número diminuiu25. 

Apesar das intenções democráticas, a reforma, chamada de Sistema de Direção e 

Planificação da Economia (SDPE) teve efeito reverso: o déficit comercial se expandiu 

sobremaneira e a caça aos incentivos, ao invés de elevar a produção, só fez crescer o 

burocratismo e a corrupção. No campo externo, a dependência da União Soviética cresceu em 

virtude da pressão feita pelos Estados Unidos para que credores ocidentais suspendessem 

negociações com Cuba. Valdés (1983) afirma que as importações cubanas de países capitalistas 

caíram de 48% em 1975 para algo em torno de 13 a 15%, padrão que não voltaria mais a 

crescer naquela década. 

Em 1986, na ocasião do III Congresso do PCC, com sua influência restabelecida, Fidel 

trabalhou para suprimir a SDPE e iniciar o Processo de Retificação, campanha que ficou 

conhecida apenas por Retificação e que consistia no fim das flexibilizações, eliminação de 

todos os mecanismos de mercado, estatização completa da terra (8% delas ainda estava fora do 

controle do Estado), redução do trabalho por conta própria, estimulado durante a SPDE, etc. 

Também foram criados novos delitos econômicos para combater a corrupção e foram 

eliminados os incentivos materiais na produção, voltando a se estimular o trabalho voluntário 

não remunerado. Mesa-Largo (1993) destaca que o único setor que não entrou nessa gama de 

medidas estatizantes foi, talvez, o turismo, que já naquele momento era pensado como 

alternativa para reduzir a dependência do açúcar e dos subsídios dos países socialistas. 

Apesar dessas medidas, a Retificação não consistia num retorno à proposta de Che 

Guevara. Ela inclusive se apresentava como uma correção tanto dos “erros economicistas” que 

vinham sendo cometidos até ali quanto dos “erros idealistas”, cometidos no período 1966-1970. 

Mas é inegável que a metodologia dava a entender que se tratava, sim, de um retorno. Fidel, 

                                                      
25 Atualmente, no gabinete de 33 membros do governo executivo, cinco cargos ainda são ocupados 
pelos chamados “Heróis da Revolução”, notadamente os cargos que exigem mais lealdade (a Presidência, 
com RaúlCastro, 84 anos, três das cinco vicepresidências, com Ramiro Menéndez, 83, Ricardo Ruiz, 78, e 
Ulisesdel Toro,73, a Secretaria Geral com José Ramón Ventura, 85, o Ministério do Interior, com Abelardo 
Ibarra, 76, e o Ministério das Forças Armadas Revolucionárias, cargo ocupado por Raúl antes de ascender 
à presidência, hoje dirigido por Leopoldo Cintra Frías, 84). Ruiz é o único não filiado ao PCC. 
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como nos anos 1960, passou a supervisionar pessoalmente numerosos projetos, ainda que não 

tenha produzido um modelo integrador para a economia do país, que necessitava de 

organização. 

No final dos anos 1980, contudo, já era tarde para tentar se organizar. Em 1989, caiu o 

socialismo real no Leste Europeu, e no espaço entre 1990 e 1991, Cuba fez de tudo para 

sustentar a normalidade nas relações com a União Soviética, mas já não havia o que sustentar. 

Primeiro os soviéticos reduziram os privilégios que ofereciam a Cuba como pagamento pelo 

açúcar; depois, simplesmente deixaram de pagar. Até o final de 1991, as relações entre os dois 

países seria praticamente nula. 

Os anos 1990, então, seriam um período difícil na economia, que exigiu do governo 

uma postura mais flexível na política para conter os ânimos. Entenderemos melhor como se deu 

esse fenômeno no próximo capítulo, quando estudarmos os congressos recentes do Partido, 

dois dos quais realizados nos anos 1990. Eles foram a base para a recuperação econômica do 

país na primeira década do Século XX, o que lhe permitiu ousar na elaboração dos 

Lineamentos. 

 

3.3 Lineamentos e reformas 

Os Lineamentos, então, passam a entender o socialismo como “igualdade de direitos e 

igualdade de oportunidades para todos os cidadãos, não igualitarismo” (PCC, 2011, p.6), 

demonstrando que pretende, inclusive, pôr em questão os instrumentos igualitaristas ao afirmar 

que uma das intenções do novo modelo é “incrementar a produtividade do trabalho, elevar a 

disciplina e o nível de motivação do salário e os estímulos, eliminando o igualitarismo nos 

mecanismos de distribuição e redistribuição de renda” (CUBA, 2011,p.9). 

De fato, produtividade é um dos elementos centrais pensados para o novo modelo 

econômico cubano. Rabelo afirma que as empresas estatais cubanas vinham mantendo um 

baixo nível de eficiência, e embora algumas mudanças pontuais tenham sido aplicadas já por 

Raúl Castro, como o Perfeccionamento Empresarial, instrumento que aproximou o Exército de 

atividades econômicas, ele encontrou obstáculos no “entorno regulatório administrativo e 

burocrático” (RABELO, 2012, p.31). Assim, “a renda dos trabalhadores e seus chefes nas 

empresas estatais e as formas de gestão não estatais estarão ligados aos resultados finais que 
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forem obtidos” (CUBA, 2011, p.13, grifo nosso). As empresas também “terão independência 

para a aprovação de seus quadros de pessoal dirigente” (CUBA, 2011, p.13). 

Ainda que falemos em empresas, o que pode dar a entender a presença de um livre 

mercado em Cuba, é preciso considerar que a atividade empresarial no país é exercida direta ou 

indiretamente pelo Estado, sendo as empresas (estatais) os mecanismos criados para dinamizar 

as atividades sem que se perca o controle do Estado sobre os principais determinantes da 

economia. É por isso que os Lineamentos consideram que o novo modelo não configura uma 

perda dos mecanismos de planificação. 

 

A planificação abrangerá o sistema empresarial estatal, a atividade 
orçamentária, as associações econômicas internacionais e regulará 
também outras formas de gestão não estatais que sejam aplicadas, e será 
mais objetiva em todos os níveis26. (CUBA, 2011,p.11) 

 

Partindo do princípio de que só pode haver planificação se há um efetivo controle 

estatal acerca da economia, em medida suficiente para que haja condições de ditar-lhe os 

rumos, podemos inferir que a abertura cubana não se configurou numa “privatização” de 

empresas e serviços, mas sim em acordos de concessão que propiciam a gestão privada, mas a 

propriedade — elemento fundamental na interpretação marxista do socialismo — permanece 

sob o Estado. Esses acordos preveem destaque para as seguintes formas de gestão para o 

funcionamento das empresas estatais, de acordo com Sánchez (2012): 

a) Contrato de administração: essa modalidade foi aplicada já em 1990 com a criação 

de duas instalações hoteleiras, chegando ao número de 43 hotéis oito anos depois. Trata-se de 

um acordo jurídico bilateral de natureza mercantil, em virtude do qual o gestor (privado) se 

obriga a operar e comercializar uma instalação em favor de outra parte (Estado), cabendo a este 

pôr à disposição do primeiro os recursos necessários e recebendo uma porcentagem do produto 

final. Nesse caso, ficam bem delimitadas a função de cada ente envolvido no acordo, que 

costuma prevê um conjunto de elementos que não permitem ao gestor simplesmente agir de 

acordo com a sua vontade, isto é, necessitando ele observar a fixação de alguns indicadores de 

                                                      
26 "La planificación abarcará el sistema empresarial estatal, la actividad presupuestada, las 
asociaciones económicas internacionales, y regulará otras formas de gestión no estatales que se apliquen y 
será más objetiva en todos los niveles" (Texto original). 
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eficiência da gestão, a possibilidade (ou não) de intervenção do Estado, os incentivos aos 

gestores, entre outros; 

b) Subcontratação: nova modalidade de negócio que não necessariamente envolve o 

Estado, a subcontratação consiste no acordo para que uma empresa (contratante) encargue a 

outra (subcontratada) a realização de uma atividade em condições pré-estabelecidas; 

c) Franquia: modalidade que funciona como nos países capitalista, ou seja, consiste 

num negócio mediante o qual um empresário outorga determinados direitos de uso de uma 

marca e transferência tecnológica para a operação de um negócio de êxito comprovado a  outro 

empresário. Para Sánchez, ainda que já haja algumas experiências de franquias em Cuba, em 

especial no campo da exportação e internalização de empresas turísticas e da produção de 

tabaco, 

 

[...] as potencialidades nacionais no desenvolvimento das organizações 
empresariais consistem no fato de a franquia poder ser convertida em uma das 
formas que facilitem a integração das organizações superiores empresariais 
com as pequenas e médias empresas ou estabelecimentos locais, assim como 
as formas não estatais em atividades como a distribuição, o comércio e os 
serviços, entre outros. Deve-se ter claro que não é necessário ter a propriedade 
das instalações, pois é possível combinar [a atividade] com o aluguel das 
instalações subutilizadas [...]27 (SÁNCHEZ, 2012,pp.88-89) 

 

d) Contrato de arrendamento: modalidade que também segue os mesmos princípios 

comuns ao seu formato em outros países, isto é, um contrato em que o arrendatário se 

compromete, salvo acordo entre as partes, ao pagamento de uma série de quotas durante o 

período de tempo previsto pelo contrato ao arrendador, cabendo a partir daí o direito de usar —

como se fosse própria — a empresa que foi objeto do arrendamento; 

e) Empresa mista: modalidade na qual Cuba já tem experiência, uma vez que ela advém 

dos anos 1990, momento em que um conjunto de acordos de empresa mista foi aplicado nos 

campos do turismo, mineração, telecomunicações, energia, alimentício, entre outros. Os 

                                                      
27 "[...] las potencialidades nacionales en el desarrollo de las organizaciones empresariales consisten 
en que la franquicia se puede convertir en una de las formas que faciliten la integración de las 
organizaciones superiores empresariales, con las pequeñas y medianas empresas o establecimientos 
locales; así como con las formas no estatales en actividades como la distribución, el comercio y los 
servicios, entre otros. Se debe aclarar que no es necesario tener la propiedad de las instalaciones, pues se 
puede combinar con el alquiler de las instalaciones subutilizadas [...]" (Texto original).  
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Lineamentos defendem a ampliação dessa modalidade que permite ao capital estrangeiro atuar 

como complemento ao esforço de investimento nacional nas atividades de interesse para o país. 

No campo da modalidade mista: 

 
[...] os objetivos que se planejam com o investimento estrangeiro [são]: o 
acesso a tecnologias avançadas, os métodos gerenciais, a diversificação e a 
ampliação dos mercados de exportação, o aporte de financiamento externo e o 
desenvolvimento de novas formas de emprego.28 (SÁNCHEZ, 2012, p.90) 

 

O esforço de combate à corrupção nos contratos com o exterior tem se manifestado a 

partir da aplicação do princípio de que “quem decide não negocia”, isto é, os agentes estatais 

que intercambiem relações econômicas internacionais não podem estar à frente de empresas de 

qualquer natureza. 

A criação de várias modalidades empresariais vem ao encontro do esforço estatal para 

frear o crescimento do mercado negro, problema clássico dos países de linha soviética. A 

própria União Soviética,  ao  final  da  Era  Brezhnev,  sofria  com  dados  alarmantes      que 

apresentavam o mercado negro como tendo se apropriado de quase 35% da economia 

nacional29. A intenção cubana é evitar duas coisas: que o mercado negro alcance esse elevado 

patamar30 e que ele envolva a burocracia sob seu domínio, tal como ocorreu na União 

Soviética, onde toda atividade informal era patrocinada pela nomenklatura. Em Cuba, ao 

contrário, esse ramo parece envolver somente parcelas da população insatisfeitas com o atual 

estado da economia, do trabalho e dos salários. 

Combater o mercado negro no seio da população exige buscar os meios que lhe 

permitam elevar a qualidade de vida e reduzir as desigualdades legais. Os Lineamentos 

                                                      
28 "[...] los objetivos que se plantean a la inversión extranjera están: el acceso a las tecnologías 
avanzadas, los métodos gerenciales, la diversificación y la ampliación de los mercados de exportación, el 
aporte de financiamiento externo y el desarrollo de nuevas fuentes de empleo" (Texto original).
  

 
29 Dados de Socialismo Betrayed – Behind the collapse of the Soviet Union (iUniverse, 2010). 

 
30 Um diretor de fábrica nos disse em entrevista que o mercado clandestino representou 50% de toda 
transação comercial nos anos 1990 e retrocedendo à casa dos 10% atualmente, mas não obtivemos dados 
bibliográficos que confirmassem  essa informação. 
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apontam as “gratuidades indevidas e os subsídios excessivos” como alvos primordiais sujeitos 

à fiscalização. O fim da caderneta constitui talvez o elemento mais emblemático no que se 

refere a esse ponto. No entanto, ele representa um avanço, perceptível no fato de que as razões 

que justificavam a sua necessidade – população excessivamente miserável, poder de compra 

baixíssimo e baixa atividade comercial – foram, em grande medida, superados. Não convém 

para grande parte da população consumir produtos pré-determinados pelo Estado uma vez que 

ela já detém as condições financeiras para escolher que produtos deverá consumir. Subsidiar a 

população, nesse contexto, torna-se menos eficaz do que valorizar a renda obtida pelo trabalho. 

Um dos pontos mais relevantes dos Lineamentos é o que diz respeito à “unificação 

monetária"31, processo que, embora tenha se iniciado em 2011 no Congresso, levou ainda dois 

anos para começar a ser aplicada, ainda que seu ritmo venha sendo acelerado. A aceitação de 

pesos cubanos  na  rede  estatal  de  comércio  no  varejo  começou  timidamente  em  poucos 

estabelecimentos, estendendo-se gradualmente até alcançar, no final de 2014, o 

montante de 90% dos pontos de venda onde a moeda nacional é aceita (ARMAS, 2014). A 

tendência é que a dupla moeda seja extinta pouco antes do VII Congresso do PCC, que será 

realizado em 2016. 

Nos últimos anos, uma figura inexistente em larga escala na economia cubana voltou ao 

cotidiano financeiro do país: o crédito. Os Lineamentos preveem a aplicação de uma política 

creditícia bastante ampla, dirigida em primeiro lugar aos setores econômicos não estatais, “para 

contribuir ao seu adequado funcionamento, estudando a criação de contas de capitalização para 

a aquisição de equipamento e outros destinos”32. Em seguida, a oferta de créditos se volta à 

população em geral, “para a compra de produtos e serviços, levando em 

                                                      
31 Cuba tem um sistema de dupla moeda instituído nos anos 1990 para tentar obter ganhos com o 
turismo. A moeda nacional, o peso cubano (CUP), e a moeda alternativa, o peso cubano convertido 
(CUC). Os CUC são atrelados ao dólar e cotados a 24 CUP, o que garante que os visitantes usufruam dos 
bens cubanos pagando indiretamente em dólar, enquanto os cubanos pagam em moeda nacional. Embora 
tenha sido útil nos primeiros anos, esse sistema criou distorções e, com a elevação da renda da população 
cubana, essa diferenciação já não se faz necessária. 
32 "[...] para contribuir a su adecuado funcionamiento, estudiando la creación de cuentas de 
capitalización para la adquisición de equipamiento y otros destinos" (Texto original).  
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conta as garantias exigidas pelos bancos, a capacidade de pagamento, um adequado 

equilíbrio monetário e os indicadores macroeconômicos planificados” (PCC, 2011, p.15)33. Já 

em 21 de novembro do mesmo ano, essa política foi aprovada em decreto e publicada  na  

Gaceta Oficial. O artigo 3 destacava que poderia solicitar o crédito as seguintes pessoas 

naturais (noção equivalente à pessoa física no Brasil): 

 

a) as autorizadas a exercer o trabalho por conta própria;
 

b) os pequenos agricultores que comprovem legalmente a propriedade da terra; 

c) as autorizadas a exercer outras formas de gestão não estatal; 

d) as que pretendam comprar materiais de construção ou pagar o serviço de mão 
de obra de ações construtivas; e

  

e) as que procurem adquirir bens para sua propriedade pessoal ou satisfazer 
outras necessidades. Essa modalidade se aplicará progressivamente, na medida 
em que as condições econômicas e financeiras do país o permitam.34 
(DECRETO-LEY Nº 289, 2011, p.401-402)

 

 

Como o decreto já deixa claro, o único segmento não beneficiado imediatamente foi o 

que se referia ao consumo. O foco se manteve no financiamento dos chamados 

cuentapropistas, os trabalhadores por conta própria, setor relativamente novo em Cuba. 

Ocorre que não é fácil estimular a população a um novo hábito. A resistência à busca de 

crédito foi grande desde o princípio. Após quase quatro anos, apenas 5% dos trabalhadores por 

conta própria haviam sido beneficiados35. Essa resistência não signifique que não haja 

                                                      
33 "[...] para la compra de productos y servicios, teniendo en cuenta las garantías exigidas por los 
bancos, la capacidad de pago, un adecuado equilibrio monetario y los indicadores macroeconómicos 
planificados" (Texto original).  

 
34 "a) las autorizadas a ejercer el trabajo por cuenta propia;
 b) los agricultores pequeños que acrediten legalmente la tenencia de la tierra; 
 c) las autorizadas a ejercer otras formas de gestión no estatal; 
 d) las que pretendan comprar materiales de construcción o pagar el servicio de mano de obra de acciones 
constructivas; y 
 e) las que procuren adquirir bienes para su propiedad personal o satisfacer otras necesidades. Esta 
modalidad se aplicará progresivamente, em la medida en que las condiciones económicas y financieras del país lo 
permitan" (Texto original). 
  
35 Segundo o Granma de 15 de junho de 2015, havia cerca de meio milhão de trabalhadores 
registrados no país, aos quais o BANDEC havia disponibilizado, desde a publicação do decreto, quase 30 
milhões de pesos.  
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necessidade de financiamento, mas sim que outras fontes parecem ter mais peso nesse 

processo, como as remessas (dinheiro enviado do exterior, em geral por parentes), os 

empréstimos informais, além do uso de eventuais poupanças pessoais. 

Isso exigiu do governo uma flexibilização das exigências postas inicialmente no decreto 

de 2011. Dos 10 mil pesos que eram oferecidos com isenção de garantias, a partir de 2015 

passaram a ser 20 mil pesos. As exigências de documentos passaram a ser menos rigorosas, as 

taxas de juros foram reduzidas substancialmente e a cobrança efetuada pela comissão de 

análise do financiamento foi eliminada. Além disso, o Banco de Crédito e Comércio 

(BANDEC) criou a figura do gestor de microcrédito, funcionários que trabalham se dirigindo 

aos trabalhadores por conta própria (uma vez que estes não iam ir ao banco). 

No que se refere aos financiamentos voltados à construção civil, no entanto, o decreto- 

lei foi bastante exitoso. Segundo Rodríguez (2014), 156 milhões de pesos já haviam sido 

disponibilizados a pelo menos 20 mil solicitações aprovadas. Auxiliado pela necessidade 

familiar imediata de reformas habitacionais, uma vez que muitas residências em Cuba são 

bastante antigas — mais de um século em grande parte das cidades —, esse crédito tem levado 

ao rápido esgotamento dos materiais de construção e gerado, assim, um novo problema: o da 

escassez de produtos, causado pela: 

 

[...] instabilidade tecnológica de grandes indústrias (…), a carência de 

matérias-primas para produções locais e o não cumprimento nas entregas da 

receita do balanço nacional, nosso setor deixou de vender 163 milhões de 

blocos de concreto, 2944 toneladas de cimento, 2800 metros cúbicos de areia e 

156 toneladas de aço, de acordo com o plano previsto até a data; um plano em 

si mesmo insuficiente segundo a demanda.36 (ROSALES apud RODRIGUEZ, 

2014) 
 

Não tendo uma indústria desenvolvida, Cuba aposta nas relações comerciais com outros 

países para obtenção dos recursos industrializados de que necessita, o que exige uma política 

                                                      
36 "[...] inestabilidad tecnológica de grandes industrias [...] la carencia de materias primas para las 
producciones locales, e incumplimientos en las entregas de recursos de balance nacional, nuestro sector ha 
dejado de vender 163 mil bloques de hormigón, 2 944 toneladas de cemento, 2 800 metros cúbicos de 
arena y 156 toneladas de acero, respecto al plan previsto hasta la fecha; un plan en sí mismo insuficiente 
según la demanda" (Texto original). 
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exterior menos propensa a rupturas. Os Lineamentos deixam claro que uma das metas 

fundamentais para esse período consiste em “Diversificar os destinos dos bens e serviços 

exportáveis, bem como manter a prioridade e atenção aos principais parceiros do país e 

conseguir a maior estabilidade na obtenção de receitas” (PCC, 2011, p. 12. Grifo nosso). O 

trecho grifado denota que a experiência da ruptura com os americanos nos anos 1960, a 

falência do comércio exterior com o bloco soviético em 1991 e os sinais do esgotamento do 

modelo de crescimento venezuelano baseado nos altos preços do petróleo nos últimos anos da 

primeira década do Século XXI fizeram com que Cuba entendesse que precisaria ser mais 

pragmática com quem estabelece relações comerciais. Isso exige que o país não fique 

dependendo de um pequeno número de parceiros, ainda que, naturalmente, estabeleça relações 

prioritárias, o que não significa nenhuma contradição. Diga-se de passagem, tanto as relações 

cubanoamericanas como as cubanossoviéticas se assentavam muito nos interesses desses 

grandes países em manter bons contatos com a Ilha, e nem isso impediu que essas relações 

sofressem crises e rupturas. Os EUA sempre consideraram Cuba estratégica, por ser a nação 

mais próxima de sua costa, uma espécie de defesa contra qualquer ameaça advinda do sul. A 

relação entre Cuba e URSS era também especialmente vantajosa para os primeiros, já que 

agora era a URSS a interessada na manutenção de sua zona de influência na América Latina, 

sobretudo num país praticamente fronteiriço aos EUA. Esse foi um dos fatores que explicavam 

o fato de os soviéticos aceitarem que Cuba mantivesse uma política externa em grande medida 

independente. 

 

[…] as relações de Cuba com a União Soviética desenvolveram-se com 
relativa tranquilidade, apesar das numerosas diferenças ideológicas e em 
questões de política internacional. A União Soviética, em posição defensiva 
diante da China e dos Estados Unidos, nada pôde fazer senão aceitar a 
independência com que Castro e Guevara implementavam uma política 
própria (BANDEIRA, 1998, p. 442) 

 

Essa política própria aplicada pelos cubanos consistia no fomento a movimentos de 

libertação nacional e de luta armada, chegando inclusive a fornecer apoio material37. O 

                                                      
37 Necessário lembrar que China e Cuba tinham entendimentos diferentes a respeito da metodologia 
da luta armada. O fato de as duas priorizarem ações camponesas gera, por vezes, a falsa impressão de que 
representam a mesma linha. 
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incômodo com a URSS se dava pelo fato de a essa altura os soviéticos estarem comprometidos 

com os americanos dentro da política de coexistência pacífica, instando partidos comunistas do 

mundo todo a procurarem uma via pacífica, dentro dos limites da democracia burguesa, para a 

transição ao socialismo. Em sentido contrário aos soviéticos estavam os chineses, que até os 

anos 1970 defenderam também a tática da luta armada, por eles entendida como Guerra 

Popular Prolongada. O risco de que Cuba, com sua propensão a defender movimentos 

armados, se aproximasse da China, reduzindo substancialmente seu arco de influência no 

globo, fazia com que a URSS se submetesse a expressivos prejuízos financeiros, como os 

compromissos de crédito no valor de US$ 300 milhões mantidos, sem contar o déficit de US$ 

750 milhões na balança de pagamentos (BANDEIRA, 1998). Isso, aliás, explica o fato de 

naquele período a URSS não se empenhar em fomentar revoluções no chamado Terceiro 

Mundo: ela sabia que esse prejuízo seria necessariamente reproduzido. 

Esse trecho dos Lineamentos elenca também a necessidade de diversificar os bens e 

serviços exportáveis. Todos sabemos o quanto o açúcar foi responsável pela estabilidade 

econômica cubana, qualquer que fosse o seu comprador. Essa larga dependência desse recurso 

fez com que Cuba desenvolvesse o que em economia se chama de “doença holandesa”, 

fenômeno que ocorre quando a abundância e o baixo custo de exploração de recursos naturais 

torna a taxa de câmbio sobreapreciada (isto é, deixa a moeda com valor forte). Com uma 

moeda valorizada, a sobrevivência de empresas industriais se torna bastante complicado. 

Bresser-Pereira (2006, p.230) afirma que “Enquanto Cuba não neutralizar a sua doença 

holandesa, não se industrializará”. 

Mas construir uma indústria exportadora não é o propósito de Cuba para alterar sua 

antiga condição de exportador de commodities. Nos anos 1980, quando já incomodava ser um 

país unicamente produtor de açúcar, Cuba começou a investir no turismo, processo que se 

elevou sobremaneira durante os anos 1990. Mas havia um outro filão que poderia ser bem 

aproveitado pelos cubanos: a elevada qualificação intelectual de sua população. Com grande 

índice de pessoas formadas em cursos superiores, Cuba sentia a dura contradição entre formar 

pessoal  qualificado  e  não  ter  um  campo  de  trabalho que  pudesse  inseri-los.  Esse grande 

montante servia para que o país aplicasse uma política de solidariedade, ofertando profissionais 

muitas vezes a custo zero. Quando, nos anos 1980, a balança comercial com a URSS já não era 
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mais tão favorável, o país passou a considerar a necessidade de ser mais pragmático, ofertando 

tais serviços para países diversos, a partir de convênios. 

O Período Especial foi o momento em que essa necessidade assumiu caráter de 

urgência. Já na primeira metade da década de 1990, a exportação de serviços (médicos, emsua 

maioria, mas que incluía também professores e engenheiros) era responsável por mais  de 

2/3das  exportações  cubanas.  Essa tendência  persistiu  nos  anos  seguintes,  e agora a 

exportação de serviços já responde por mais de 2/3 de todas as exportações, sendo suficientes 

para cobrir os déficits acumulados pelas importações e inclusive alcançar valores positivos na 

balança comercial. 

 Em entrevista, Luís Caballero, secretário geral do PCC em Havana, disse que a 

meta é: 

 

[...] construir uma economia de serviços; que Cuba consiga, a partir da 
exportação de serviços qualificados (engenheiros, médicos, fisioterapeutas, 
professores...), obter grandes rendimentos. Construir uma indústria forte é 
importante, mas pensamos que é também custoso e, num mundo globalizado, 
nem sempre é necessário que mais uma nova indústria nacional seja erguida 
(CABALLERO, 2015) 

 

 De fato, ocorreram importantes avanços nos últimos 25 anos, quando a 

exportação de serviços deixou de ser uma receita extra para se tornar uma fonte prioritária. 

 

ESTRUTURA DAS EXPORTAÇÕES CUBANAS 

 

BENS                                  SERVIÇOS 

Gráfico 2 
Fonte: AUGUST, 2014. 
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A postura pragmática de Cuba não condiz com o que os Lineamentos aprovaram em 

termos de integração econômica. No documento, as prioridades de Cuba são a integração com 

a Aliança Bolivariana das Américas (ALBA), e com outros blocos regionais (Associação 

latinoamericana de Integração, Comunidade do Caribe, Associação de Estados do Caribe,etc). 

Essa resolução destoa dos interesses cubanos pelo fato de o ciclo de crescimento da América 

Latina estar dando sinais de que chegou ao limite. Na Venezuela, abatida pela queda 

descomunal do preço do petróleo, ainda há turbulências políticas de toda ordem para impedira 

execução de qualquer política econômica estável. Na América Central, com poucas exceções, 

não somente os índices econômicos não vão bem como diversos países estão sofrendo as 

agruras da miséria, das drogas e das guerras civis. Não à toa, 50 mil crianças e adolescentes 

fugiram de Honduras, Guatemala e ElSalvador, dirigindo-se aos Estados Unidos38. Uma 

tragédia humanitária sem proporções; e isso porque nem nos pusemos a falar do Haiti. 

Naturalmente, não se previa no VI Congresso que as relações entre EUA e Cuba 

avançassem no ritmo que avançaram. Apesar do forte vínculo mantido e reafirmado com países 

vizinhos, a política externa cubana é muito mais global do que nunca, e seu caráter estratégico 

do ponto de vista logístico faz com que o país se torne visado tanto pelos EUA como pela 

China – sem falar nas parcerias fortes já mantidas com o Brasil e a já tradicional relação com 

os russos –, algo que não parece assombrar os cubanos. 

A aprovação da Lei do investimento estrangeiro, concretizando mais um ponto dos 

Lineamentos, serviu para Cuba dar todos os recados de que já não pretende sustentar um 

Estado gigantesco, estando mais interessada no que pode vir de fora. A Lei abre grande parte 

dos setores, embora alguns estejam constitucionalmente fora de qualquer projeto de 

privatização – são eles: educação, saúde, Forças Armada e mídia de massa, entre  outros menos 

cotados. 

Essa Lei também criou a Zona Especial de Desenvolvimento (ZED), onde há regimes 

tarifários e políticas diferenciadas. O interesse de Cuba é atrair empresas estrangeiras. 

                                                      
38 BBC Brasil. EUA detém mais de 50 mil menores desacompanhados que tentaram entrar 
ilegalmente no país. Ver em: <http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2014/07/140716_crianca_fronteir 
a_eua_kb> Acesso em 28 abr. 2015. 
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Além das muitas medidas econômicas, também foram apreciados, como sugere o título, 

lineamentos para a política social (cf. cap. 3). Nele, saúde e educação são reafirmados como 

patrimônios da Revolução Cubana; essas conquistas não estão à venda. A educação, inclusive, 

é o único setor em que o próprio Estado se responsabiliza totalmente pela sua direção, não 

havendo nenhuma empresa (ainda que estatal) nesse segmento. 

No que se refere à Previdência, os Lineamentos destacam que é preciso “Diminuir a 

participação relativa do Orçamento do Estado no financiamento da previdência social, a qual 

continuará seu crescimento a partir do incremento do número de pessoas aposentadas” (PCC, 

2011, p.26)39. Esse ponto deixa claro que o Estado cubano está sentindo os efeitos do seu 

inchaço, situação que é agravada pela redução de pessoas economicamente ativas, devido às 

emigrações que envolvem, sobretudo, jovens. Isso dificulta a manutenção de direitos básicos, 

como, por exemplo, a Licença Maternidade que tem duração de um ano; ainda assim, nenhum 

Lineamento prevê a revisão dos direitos previdenciários, estando muito mais interessado na 

busca por fontes para mantê-lo. 

O turismo continua a ser não somente um foco da política econômica, mas sua 

prioridade. De acordo com os Lineamentos, o objetivo do turismo é captar divisas e maximizar 

a receita média por turista. Não à toa se cobra tanto, inclusive um visto para entrar e outro para 

sair, a valores que podem chegar a R$400. 

Entre as propostas para desenvolvimento do turismo, está o fomento das seguintes 

modalidades: 

 

Turismo de saúde, marinas e náutica, golfe e imobiliária, turismo de aventura 
e natureza, parques temáticos, turismo de cruzeiros, história, cultura e 
patrimônio, convenções, congressos e feiras, entre outros, incluindo o estudo 
das potencialidades na costa sul. (PCC, 2011, p.33)40 

 

                                                      
39 “Disminuir la participación relativa del Presupuesto del Estado en el financiamiento de la 
seguridad social, la que continuará creciendo a partir del incremento del número de personas jubiladas” 
(Texto original)  

 
40

 “[...] turismo de salud, marinas y náutica, golf e inmobiliaria, turismo de aventura y naturaleza, 
parques temáticos, crucerismo, historia, cultura y patrimonio, convenciones, congresos y ferias, entre 
otras, incluyendo el estudio de las potencialidades en la costa sur” (Texto original). 
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Embora nos anos 1980, Cuba pensasse e desenvolvesse Varadero com vistas a torná-la 

uma atração turística, o fato é que a opção pelo turismo se expandiu para muito além dessa e de 

outras praias. Grande parte dessas modalidades de turismo (convenções, turismo histórico, 

cultura e patrimônio, natureza, etc.) já existe, a maioria delas de acordo com as limitações do 

lugar. Um caso emblemático é o da “ponte” que leva ao Cayo Santa Maria41 — na verdade, um 

grande calçadão de 50 km —, construído a partir de premissas ecologicamente sustentáveis 

antes de essas pautas alcançarem maior evidência. Tomamos conhecimento desse fato por uma 

estudante de ensino pré-universitário (equivalente ao nosso ensino médio), Luisa Martinella, 

depois confirmado por leituras outras. Esse empreendimento ganhou na Europa o Prêmio 

Internacional Puente de Alcántara, destinado a obras de rico valor estético, cultural, funcional e 

ecológico42. 

Um dos maiores problemas do Período Especial em Cuba foi a crise da construção de 

moradias. Em 1986, o governo iniciou um amplo programa para eliminar o déficit de moradias, 

no entanto ele foi interrompido com o fim da URSS e toda a crise subsequente. Só nos últimos 

anos foi retomado, e a carência se tornou muito maior. Além dos muitos prédios antigos – 

certos prédios de Havana têm mais de 300 anos –, ainda há o fator superpopulação, 

especialmente na região central, e justo a mais antiga, da cidade. 

Nos anos 2000, o governo criou um fundo para auxiliar na manutenção e conservação 

de residências. Nos Lineamentos, a ideia era que esses fundos recebessem atenção prioritária, 

“incluindo a adoção de formas não estatais de gestão no intuito de resolver os problemas 

habitacionais da população, bem como o incremento da comercialização de materiais de 

construção” (PCC, 2011, p.29). 

Os Lineamentos também flexibilizaram o processo de transmissão de propriedade, 

estabelecendo a compra e venda de imóveis, além de outras modalidades (permuta, doação, 

etc.). 

Esses e outros Lineamentos seguem sendo aplicados, ainda que a maioria ainda não 

tenha sido posto em prática. A tendência é que o VII Congresso ratifique estes lineamentos para 

                                                      
41 Cayos são pequenas ilhas não habitadas pela ausência de fontes de água potável. Cuba tem 
algumas poucas ilhas, além de inúmeros cayos. 
 
42 PUJOL, Lázaro. Pedraplén Cairabién a Cayo Santa María: Una obra maravillosa y sorprendente. 
Camagüebax. Disponível em: <http://camaguebax.awardspace.com/generos_periodisticos/medio_ambie 
nte_pedraplen.htm> 
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a política econômica e social, estendendo o prazo para sua aplicação. O documento encerra 

com a afirmação de que: 

 

Cabe ao Partido Comunista de Cuba a responsabilidade de controlar, 
impulsionar e exigir o cumprimento dos Lineamentos aprovados pelo VI 
Congresso em qualquer lugar que atuar. (PCC, 2011, p.38) 

 

Por fim, vale destacar os efeitos positivos dos Lineamentos no PIB. Cuba manteve a 

liderança econômica na região durante duas décadas, entre 1970 e 1989, tendo sido superada por 

Porto Rico em virtude da queda de investimentos soviéticos. Ainda assim, manteve até hoje o 

posto de segunda maior economia da América Central e do Caribe. 

 

Gráfico 3. Fonte: Banco Mundial, extraído do Diretório de Dados Públicos do Google. 

 

O gráfico 3, com dados de 2013, demonstra a recuperação econômica de Cuba na segunda 

metade dos anos 1990, intensificada na década seguinte até dar sinais de esgotamento em 2007, 

quando Raúl Castro assumiu a presidência. A partir de 2010, contudo, o ciclo de crescimento foi 

retomado, chegando a se intensificar em 2015 (dado que não aparece no gráfico), quando a 
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economia suplantou os 4%, reaproximando-se de Porto Rico, cujos índices de crescimento vêm 

diminuindo ano a ano, além de este país se encontrar em estado de crise social43. 

 

3.4 As classes sociais em Cuba 

Falar em classes sociais em Cuba pode parecer controverso, uma vez que se costuma 

afirmar que todos pertencem à mesma classe porque “todos ganham a mesma coisa”. Esse 

argumento distorcido nasce da própria distorção a que precisou se submeter o socialismo 

cubano, estabelecendo a libreta e outros instrumentos como a dupla unidade monetária que, 

inevitavelmente fizeram com que o nível geral de qualidade de vida da população fosse 

nivelado por baixo, por assim dizer. 

Esse foi o meio que o governo cubano encontrou, já nos longínquos anos 1960, para 

garantir que todos recebessem o mínimo e, goste-se ou não, essa política foi bem sucedida 

naquilo a que se propunha. 

Nesse princípio de Século XXI, contudo, o governo cubano já vem dando os sinais de 

que está dando um salto qualitativo na maneira como entende o socialismo. Esse sistema já não 

interpretado como responsável pelo igualitarismo excessivo, mas sim é exposto como um 

sistema dinâmico, vivo, por meio do qual todas as pretensões desenvolvimentistas de Cuba 

podem encontrar lugar. 

De fato, em Cuba a discussão de classes sociais parece, numa leitura apressada, menos 

complexa do que na maioria dos países - por se tratar de um país de grande coesão social -, 

embora esse quadro esteja se alterando e, o mais importante: esse processo vai continuar e vai 

se intensificar, na medida em que mais Lineamentos forem postos à prática e as alterações 

infraestruturais gerarem distorções sociais. 

Não há em Cuba uma divisão de classes tal como vemos no mundo capitalista. Não há, 

no país, por exemplo, uma grande burguesia. Domínguez & Cañedo (2015, p.50) chegam a 

afirmar até que nunca houve e que “o triunfo da Revolução de 1959 não deslocou nenhuma 

classe do poder em Cuba, simplesmente acabou com as bases políticas e econômicas da 

existência de grupos [estrangeiros] privilegiados”, sustentando que decorre daí o fato de que 

                                                      
43 Em crise econômica, Porto Rico dá calote de US$ 58 milhões em credores | G1 Economia. 3 de 
agosto de 2015. Disponível em: < http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/08/em-crise-economica-
porto-rico-da-calote-de-us-58-milhoes-em-credores.html> 
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esse segmento exilado em Miami nunca ter conseguido restaurar seu poder na Ilha, uma vez 

que isso precisaria ser “estruturada sobre a base da luta por um processo de restauração de 

classe no poder, com todos os atributos que isso implicava: programa político, liderança e 

discurso ideológico” (DOMÍNGUEZ & CAÑEDO, 2015, p.50-51)44, do qual eles não 

disporiam. 

Além de não haver burguesia, há quem questione também o protagonismo da classe 

operária, no afã de por em cheque o caráter socialista do movimento revolucionário cubano. O 

fato de a conquista vir após um processo de guerrilhas no campo seria mostra de que a 

revolução cubana teria sido não somente peculiar, como, também, acidental. James Petras, no 

entanto, pensa diferente, ao defender que: 

 

As classes mais diretamente envolvidas na socialização da produção 
foram as que haviam sido as mais exploradas pelo imperialismo. No 
grau em que sobreviveu e evoluiu na direção da coletivização, a 
revolução sempre o fez com apoio e ajuda da classe operária. A 
erradicação total e rápida das relações capitalistas de propriedade 
demonstrou a madureza da sociedade – ou seja, os níveis relativamente 
altos de consciência anticapitalista no desenvolvimento capitalista. 
(PETRAS, 1980, p.241) 

 

O que há em Cuba é uma larga classe trabalhadora, e, dentro e fora dos seus limites, 

alguns estratos de classes. Ao contrário do que se pensa, a direção partidária e os parlamentares 

não representam a burocracia frequentemente criticada em Cuba: esta está mais presente no 

aparato do Estado, distantes da vida política, embora estejam no alvo das maiores críticas 

populares e midiáticas que vêm sendo feitas em Cuba. O processo de debate dos Lineamentos 

envolveu inúmeras críticas a esse segmento privilegiado de fato, embora não de direito. 

 

Os opositores entrincheirados na burocracia ou outros lugares sabem muito bem 
o que está em jogo; se este programa de atualização for exitoso, dará lugar a um 
enfrentamento direto com sua posição privilegiada, que tem sua base e está 

                                                      
44 “[...] el triunfo de la Revolución em 1959 no desplazó del poder a nunguna clase em Cuba, 
simplemente acabó con las bases políticas y económicas de la existencia de grupos privilegiados […] 
estructurada sobre la base de la lucha por un proceso de restauración de clase en el poder, com todos os 
atributos que ello implicaba: programa político, liderazgo y discurso ideológico” (Texto original). 
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oculta no antigo Estado altamente centralizado ao estilo soviético. (AUGUST, 
2014, p.178-179) 

 

Cientistas, médicos, militares, tecnólogos e acadêmicos são profissões que costumam 

receber bastante acima da média nacional. Isso não os impede de serem classificados como 

trabalhadores, ou, no máximo, numa acepção menos rigorosa de classe, uma classe média — 

embora fosse exigida a existência de uma classe alta para se pensar numa classe “média”; é 

como chamá-los de pequena burguesia, não havendo grande burguesia no país. São estes em 

geral, os que têm condições de comprar os maiores bens de consumo, além do que representam 

a maior parte dos cerca de 500 mil cubanos que viajam ao exterior, anualmente. 

Em Cuba há também um estrato que é gerado da própria distorção com a qual esse país 

convive. São os cubanos que mantém contatos com outros cubanos no exterior, em especial em 

Miami. Embora as remessas de dinheiro sejam limitadas, isso lhes garante o suficiente para 

obter bens que não são comuns a todos os cubanos — celulares, TVs de tela plana, carros 

novos. Além disso, esse estrato tem uma fonte de financiamento alternativa ao próprio sistema 

financeiro cubano, como já mencionamos antes. Muitas vezes, parentes no exterior financiam 

projetos pessoais no campo do trabalho por conta própria, por exemplo. Não se trata, no final 

das contas, de um exercício ilegal. A proibição do envio de dinheiro a cubanos sempre foi 

exigência dos EUA, jamais de Cuba. De qualquer modo, inevitavelmente são geradas 

distorções decorrentes desse fenômeno, por assim dizer. 

Quando afirmamos não haver burguesia em Cuba, estamos nos referindo à acepção 

clássica desta definição. Não há, afinal, meios de produção em Cuba que estejam sob as mãos 

de pessoas privadas. Todas as grandes empresas têm, em maior ou menor grau, uma presença 

preponderante do Estado, que permanece sendo o detentor da prioridade, e sendo a propriedade 

o elemento fundamental de uma economia, não é possível afirmar que Cuba é capitalista 

enquanto inexistir a propriedade privada dos meios de produção. 
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4. OS DESAFIOS DA HEGEMONIA EM CUBA 

 

4.1 A dialética da hegemonia 

Em determinado momento, afirmamos que o PCC é uma organização dinâmica, à 

margem do que o senso comum é levado a acreditar. Utilizamos inclusive o termo 

metamorfose, que, em certa medida, é mais amplo do que o termo dinâmica. A ideia era 

simbolizar, por meio da noção de metamorfose, as transformações que ocorrem nessa 

organização ao mesmo tempo em que algo, nela, se mantém. Trazendo esse conceito da 

psicanálise, diríamos que: 

 
[...] uma metamorfose conserva o essencial da antiga realidade, mas 

sob uma forma dissimulada. O principal problema que se coloca ao 
observador é um problema de reconhecimento da permanência de finalidade 
sob novas efabulações [transformações]. (CASTEL, 1978,p.176) 

 

Assim parece ocorrer com o PCC. À medida que se transforma, mantendo 

expressamente aquilo que é essencial — “questões de princípio” —, tende a se distanciar cada 

vez mais da finalidade original. Frisamos que não entendemos, neste caso, a metamorfose 

como um elemento necessariamente negativo. No caso do PCC, parece importar o fato de que 

as medidas aplicadas são bem-sucedidas naquilo que interessa: preservar a Revolução e o 

regime político por ela instituído. Para isso, eliminam-se referências teóricas ou acrescentam 

novas à lista; alteram-se também os segmentos de quem o Partido se apresenta como 

vanguarda; pode-se inclusive mudar até o nome do Partido — por que não? Se o PCC foi 

batizado dentro de um determinado contexto histórico que justificava a escolha por esse nome, 

se submeteria ele a uma mudança de identidade tão surpreendente? Até aqui, entretanto, não há 

nada que aponte para isso. 

No capítulo anterior, abordamos algumas alterações na linha econômica que Cuba 

aplicou em determinados momentos de sua história pós-revolucionária, além de termos 
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dedicado grande parte do referido capítulo ao estudo das consequências do último congresso, 

uma vez que, sendo os Lineamentos a expressão máxima das últimas deliberações e estando 

elas ainda vigentes, naturalmente, seria importante analisar mais aprofundadamente seus 

efeitos, avanços e problemas. Neste momento, vamos nos dedicar um pouco mais 

demoradamente ao exame da dinâmica do próprio partido, estudando resoluções, informes, 

convocatórias e outros documentos de seus três últimos congressos, isto é, o IV Congresso, 

realizado em 1991, o V Congresso, realizado em 1997 e o VI Congresso, realizado em 2011. 

Além disso, reconhecendo que há uma sociedade civil em Cuba se apresentando como 

personagem central nas mudanças, discutiremos os vínculos e conflitos que ela mantém com 

Cuba. 

Também utilizaremos como base para a análise do partido as menções a ele emitidas por 

pessoas diversas, entrevistadas na ocasião de nossa pesquisa de campo. Dentre os entrevistados, 

inserimos dirigentes do PCC, representantes de organizações sociais, cidadãos comuns — 

estudantes, jornalistas, funcionários públicos, operários — e mesmo cidadãos que poderíamos 

qualificar como opositores, seja por autoproclamação ou pelo que as próprias práticas e 

pensamentos nos permitem assim entendê-los. As entrevistas giraram sempre em torno de 

diversos aspectos do regime, tendo como elemento comum a todas apenas as discussões a 

respeito do PCC, da ideia de partido único e de como estão acompanhando a execução dos 

Lineamentos. 

A adequada compreensão acerca do momento por que passa Cuba e do Partido 

Comunista são essenciais para uma leitura correta da conjuntura atual e futura, uma vez que 

mudanças profundas ainda devem ocorrer nos próximos anos, em especial por dois fatos que 

geram muita expectativa: o primeiro é o VII Congresso do PCC, convocado para o ano de 

2016, e que deverá se deter menos nas discussões econômicas como o VI e mais nas questões 

políticas, estando inclusive previstas alterações para a Lei Eleitoral — ainda que não saibamos 

a dimensão que terão essas alterações. O segundo fato de relevância a ocorrer nos próximos 

anos é o fim do mandato de Raúl Castro, que se dará nas eleições gerais de 2018. Esses 

episódios, particularmente o segundo, devem gerar muitas especulações, sobretudo dos meios 

de informação, especializados ou não. Aos estudiosos da realidade cubana, convém prestar-lhes 

bastante atenção. 
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Nossa função, portanto, é oferecer uma visão científica dos processos por que Cuba 

passa a partir da ampla leitura que fazemos de seu principal órgão de mobilização e 

formulação, elemento que nos ajudará a evitar a visão estigmatizada que pensa o país 

unicamente pelo prisma da "ditadura", ou, em sentido inverso, pelos que pensam o socialismo 

cubano como um modelo que não precisa de atualização e de autorreflexão. 

 

4.1.1 IV Congresso 

O IV Congresso do PCC foi realizado em 1991, pouco antes da dissolução da União 

Soviética, mas quando os efeitos da crise política nesse país já se fazia sentir. Ainda que 

permanecesse existindo formalmente, a URSS já não era mais um bloco unificado de países. A 

sua principal república - a Rússia - já era presidida por Boris Yeltsin, que aplicava em sua 

gestão um processo de abertura indiscriminada que aplicaria com ainda mais intensidade após a 

dissolução definitiva da URSS. Nesse contexto, portanto, Cuba se encontrava numa condição 

de extrema fragilidade, e vivia os primeiros anos do que seria a maior crise econômica de sua 

história. Fidel Castro, no ano anterior, ainda não acreditava no colapso soviético, no entanto já 

alertava que "em Cuba, sempre devemos pensar nas piores hipóteses. Não podem fazer planos 

com base na melhor variável, mas sim levando em conta a mais difícil delas" (CASTRO, 1990, 

p.10). 

Nesse momento, alguma flexibilidade já havia em Cuba. Ainda que, como 

mencionamos antes, o processo de Retificação no qual o país ainda se encontrava tivesse 

fechado e centralizado mais a economia, pelo menos em um setor ela foi aberta: o turismo, 

recurso que Cuba aos poucos ventilava como uma fonte de receita alternativa ao açúcar, de 

modo que já na segunda metade dos anos 1980 as primeiras empresas mistas começaram a 

operar no país (CASTRO, 1990). Essa medida não foi tomada à toa. O subsídio soviético ainda 

se mantinha, embora no limite do que Cuba, à medida que se desenvolvia, necessitava. Já não 

era possível sobreviver apenas dele, e isso ficaria mais latente com a incerteza gerada pela 

Perestroika, cujos efeitos para os aliados da União Soviética ainda não estavam claros. 

Participaram do IV Congresso 1800 delegados, eleitos entre 46 mil candidatos por 600 

mil militantes e aspirantes ao Partido (LAZO, 1991). Naquele momento, importantes figuras do 

PCC como o Ministro do Interior Abelardo Ibarra e o comandante das Forças Armadas 

Revolucionárias, Raúl Castro, não puderam participar, uma vez que estavam em seus 
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respectivos postos de mando no interior, em todas as frentes litorâneas e na vigilância do 

espaço aéreo cubano, não podendo então participar do congresso. A atenção era justificada. 

Mesmo que a União Soviética ainda existisse naquele momento, seu partido comunista já 

estava desintegrado e grande parte de seu patrimônio já estava em franco processo de 

privatização sem critério algum. Além disso, o socialismo real também já não existia mais na 

Europa, o que animava setores golpistas encravados em Miami, sempre prontos a empreender 

atividades terroristas em Cuba, encobertos ou patrocinados pelo governo dos EUA. Um dos 

episódios é relatado por Fernando Morais e ocorre naquele período (1991): 

 
Cuba já havia denunciado os Estados Unidos à Convenção 

Internacional sobre Proibição de Armas Bacteriológicas por pulverizar seu 
território com ovos da larva Thripspalmi Karny, até então desconhecida no 
país, provocando a perda, por contaminação, de metade da produção nacional 
de batatas. O avião agrícola que espalhara a praga, um monomotor de prefixo 
N3093M, estava registrado oficialmente como propriedade do Departamento 
de Estado. (MORAIS, 2011, p.17) 

 

Não era somente terrorismo biológico que os terroristas promoviam em solo cubano. 

Do alto de aviões, também atiravam panfletos e adesivos com alusões agressivas a Fidel Castro 

— inclusive sobre a capital Havana — e ainda “era comum os pilotos interferirem 

deliberadamente nas transmissões da torre de controle do aeroporto José Martí, em Havana, 

pondo em risco a vida de milhares de passageiros de empresas comerciais” (MORAIS, 2011, 

p.17). A situação, então, envolvia bastante risco, de modo que mesmo em período congressual 

não era permitido a certas lideranças a abstenção de determinadas atividades de vigilância. 

O discurso de Fidel proferido na inauguração do IV Congresso do PCC deixava claro os 

avanços dessa fase, em especial no campo da construção de moradias, embora já  anunciasse 

sua interrupção devido à crise soviética e à possibilidade, depois confirmada, de o país se ver 

carente de parceiros comerciais. Grande parte da fala foi dedicada a convencer os delegados a 

respeito da seriedade do momento que se iniciava para Cuba, e, ainda que emitisse certas 

palavras a respeito do colapso do socialismo nos países do Leste Europeu e lembrasse a 

necessidade de um examen concienzudo, frisava também que não era aquele o momento para 

se dedicar a elucubrações teóricas, mas sim de procurar soluções rápidas para que aquilo não 

significasse, também, o colapso concreto do próprio socialismo cubano. 
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[...] esses acontecimentos não só influenciaram de uma maneira material, 
direta; esses acontecimentos também influenciaram ideologicamente, 
houve muita gente que se confundiu nos primeiros momentos daquele 
processo, inclusive com certa lógica, porque as primeiras palavras eram 
interessantes, bonitas, agradáveis, se tratava de aperfeiçoar o socialismo. E 
quem não quer aperfeiçoar o socialismo? 45 (CASTRO, 1991, p.9) 

 

Fidel lembrou que a URSS pagava preços diferenciados a Cuba pelo açúcar46, bem 

diferente do “lixo” que era o preço convencional no mercado capitalista, além do fato de os 

acordos serem quinquenais, o que dava bastante segurança orçamentária. Lembra que a URSS 

ofereceu várias concessões econômicas a Cuba. Se num primeiro momento os produtos 

industriais vendidos pelos soviéticos tinham preços que se elevavam frequentemente e o açúcar 

cubano tinham preço fixo, em determinado momento, a pedido de Cuba, foi feito um acordo 

para que o açúcar tivesse preço elevado proporcionalmente aos produtos industrializados. Caso 

o preço dos industrializados caíssem, o preço do açúcar caía, mas os soviéticos compensavam 

os cubanos com ofertas de crédito para serem usados em setores de natureza diversa. 

Já em 1990, as coisas começavam a mudar. A URSS demorava a enviar as remessas de 

pagamentos e de produtos. Além disso, as reuniões em que se discutiria o quinquênio 1991-

1995 eram frequentemente canceladas sem justificativa. Nada se resolvia e aos poucos a 

situação foi fugindo do controle. No segundo semestre, pela primeira vez, faltou combustível 

em Cuba. Em 1991, os soviéticos aceitaram negociar para “resolver” a situação; o acordo seria 

renovado, mas não mais por cinco anos, e sim por um, apenas. Além disso, o montante pago 

pelo açúcar seria reduzido, bem como o do petróleo enviado. Em 1991, voltaria a faltar 

combustível na Ilha. Diante da drástica situação, os cubanos se viram obrigados a trabalhar 

                                                      
45

 “[...] estos acontecimientos no solo influyeron de una manera material, directa, estos 
acontecimientos influyeron ideológicamente, hubo mucha gente que se confundió en losprimeros 
momentos de aquel proceso, incluso con cierta lógica, porque las primeras palabras eran interesantes, 
bonitas, agradables, se trataba de perfeccionar el socialismo. ¿Y quién no añora, quién no desea, quién no 
quiere perfeccionar el socialismo? Por grandes que hayan sido los avances de una sociedad, por grande 
que sea la justicia que haya traído al seno de una sociedad, ¿quién no desea ver perfeccionado el 
socialismo?" (Texto original) 
 
46 Devemos nos lembrar de que Cuba não exportava somente açúcar à URSS. Exportava também 
níquel, frutas, entre outros bens. No entanto, a negociação de todas as exportações cubanas ao mercado 
socialista era feito tendo o açúcar como carro-chefe. 
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apenas com o supérfluo. Artigos como automóveis e eletrodomésticos, vendidos praticamente a 

preço de custo aos cubanos, com sete anos para pagar, tiveram suas importações reduzidas em 

100%. A partir dali, nenhum carro novo entraria em Cuba durante anos. 

Não há dúvidas do quão benéfico para Cuba foram aqueles quase trinta anos de relações 

econômicas com os soviéticos, e agora tudo havia ruído. Nem todas essas situações recebiam 

publicidade, embora Fidel lembrasse que pelo menos as organizações de massa (CTC, UJC, 

FEU, CDR e ANAP) tivessem pleno conhecimento de todos os passos, repassado pelo próprio 

PCC, em reuniões para discutir a situação. 

Os debates no campo da economia foram longos. Abrir ou não abrir? Abrir, mas sob 

determinadas circunstâncias? Se sim, como proceder? Nenhuma decisão era unânime e as 

discussões extrapolavam 15 horas consecutivas, durante cinco dias (RUIZ, 1997). No contexto 

daquelas dificuldades, o Partido aprovou, entre suas resoluções para o campo da economia, a 

produção de alimentos como prioridade número 1 para os anos que viriam. Já se mostravam 

suficientemente claras as dificuldades desse período, de modo que as únicas conquistas que 

Cuba não admitiria perder seriam suas conquistas no campo da educação, da saúde e da 

assistência social. Evitar que a fome se expandisse pelo país era, portanto, atividade prioritária. 

Ainda que não estivesse interessado numa flexibilização de sua política econômica, o 

Partido ratificou medidas tímidas no sentido da abertura ao investimento estrangeiro “nos 

ramos e territórios onde resultem convenientes para seu aporte em termos de capital, tecnologia 

e mercado” 47 (PCC, 1991b, p.3). A resolução sobre desenvolvimento econômico também 

insistia na necessidade urgente de impulsionar ao máximo as exportações tradicionais, em 

especial açúcar, níquel, produtos da pesca, café, tabaco, ao mesmo tempo em que pela primeira 

vez expressava o interesse na exportação de serviços desportivos, culturais, educacionais e de 

saúde. 

Na intenção de garantir um saldo positivo na balança comercial, determinou que a 

redução de importação de bens não essenciais teria um “papel decisivo”, sem no entanto 

especificar que bens teriam sua importação reduzidas — ainda que àquela altura, como já 

exposto anteriormente, as importações de carros e eletrodomésticos já estivessem zeradas. O 

                                                      
47 "[...] en las ramas y territorios donde resulte conveniente por su aporte en términos de capital, 
tecnología y mercado" (Texto original) 
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documento também alertava para a necessidade de reaproveitar todo tipo de material possível. 

A política de cortes a tudo que fosse supérfluo recebeu prioridade elevada. 

Dispondo de recursos muito limitados, o PCC também defendia a manutenção da 

política econômica centralizada para garantir as conquistas sociais, de modo que “qualquer 

sistema de organização empresarial deve partir do princípio de que os interesses do país em seu 

conjunto devem prevalecer sobre qualquer interesse particular” 48 (PCC, 1991b, p.3). O 

turismo, ainda pouco utilizado àquela altura, já recebia destaque na resolução. As praias e 

cayos são o grande trunfo apresentado na resolução para servir de receitas49. 

Mas não foi somente no campo da economia que mudanças importantes ocorreram.  No 

campo da política, o Partido também precisou encarar a realidade e propor novidades, nem 

sempre consensuais. Considerando o turbulento período que o mundo viveu entre os anos de 

1989 e 1991, especialmente aqueles países incluídos no bloco socialista (ou blocos, uma vez 

que os distanciamentos entre alguns já era maior que o distanciamento que tinham dos países 

capitalistas) precisaram se deparar com um problema diante do qual não podiam mais se abster, 

que era o conflito político que se apresentava. Isto é, os países socialistas já não podiam mais 

dissimular uma coesão que, na prática, inexistia. 

Przeworski (1994) afirma que, nesse contexto, em que um regime de tipo autoritário — 

não se referindo somente aos países do Leste Europeu — está prestes a se dissolver e há uma 

camada de setores democráticos prontos a substituir as forças hegemônicas, estas forças 

tendem sempre a se dividir: uma na direção da defesa de reformas, para garantir a continuidade 

do regime ou a transição para o fim do regime dentro de seus interesses (e ele se refere de 

maneira expressa ao caso do Brasil, Espanha, Bulgária, entre outros); outro, mais moderado, 

quase sempre aceitando que o regime seja dissolvido e essa camada permaneça atuante na 

política, sob novo regime, agora democrático, ainda que com menor peso político; além dos 

linha dura, que defendem a manutenção do regime na forma antiga. Vale lembrar que essa 

                                                      
48 "Cualquier sistema de organización empresarial en esas condiciones debe partir del principio de 
que los intereses del país en su conjunto deberán prevalecer siempre sobre cualquier interés particular" 
(Texto original) 
 
49 Fazemos questão de ressaltar que, como todos sabem, de fato o turismo se afirmou como bastante 
rentável na ilha, se expandindo para além dos litorais. Atualmente, várias cidades não litorâneas são 
visadas pelo turista, em especial Trinidad (cidade colonial, patrimônio cultural da humanidade), Santiago 
de Cuba (segunda maior cidade do país, terra natal de Fidel), Santa Clara (onde está exposto o Mausoléu 
de Che Guevara) e Viñales (cidade visitada pelas belezas naturais e pela produção de tabaco). 
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análise se dá no contexto de países autoritários, de modo que ele se refere aos atores como 

linha dura, reformistas ou moderados por entender que não havia uma oposição organizada 

participante desse debate. 

Dentro dessa leitura, a maioria dos países do Leste Europeu se viu dentro de uma 

transição moderada. Talvez com exceção de países como Romênia, onde houve uma ruptura 

mais traumática, inclusive com a execução de antigos líderes do regime derrotado, na maior 

parte dos países o que se viu foi uma transição — rápida, é verdade — sem maiores retaliações 

do que pôr na ilegalidade os partidos comunistas (República Tcheca, além da própria Federação 

Russa). China talvez seja um caso em que a linha dura se manteve estabelecida no poder, não 

sem fazer uso da repressão, tal como ocorreu na Praça Tiananmen. 

Na transição entre regimes autoritários e regime democrático na América Latina 

capitalista, em praticamente todos os casos, os setores conservadores — especialmente 

militares — continuaram interferindo na vida política. 

 
Os militares preservaram sua autonomia e continuaram a tutelar o sistema 
político na maioria dos países da América Latina, não só naqueles em que a 
transição para a democracia resultou de negociações, mas também na 
Argentina, onde os militares sofreram humilhante derrota externa. O espectro 
da intervenção militar é um permanente constrangimento para o processo 
político. (PRZEWORSKI, 1994,p.107) 

 

De fato, golpes de Estado com maior ou menor presença de setores militares 

continuaram a ocorrer mesmo após a virada do século. 

Em Cuba, não houve uma transição de regimes. É possível dizer, utilizando as 

categorias utilizadas por Przeworski, que o que houve foi uma política de reformas mais 

voltadas à democratização do regime, ampliando a participação popular, sendo o único país do 

socialismo real a aplicar tais medidas sem abrir mão de seu sistema econômico. Essas 

providências se direcionavam a fortalecer o Poder Popular, cuja célula básica é a circunscrição, 

e isso só poderia acontecer incentivando a população a participar cada vez mais, de maneira a 

legitimar o regime e os seus líderes. 

 

Em nossas condições de partido único, tudo o que signifique um incremento 
da participação do povo no seio das instituições do Poder Popular, um maior 
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respeito à autoridade e à personalidade desse Poder, significa também um 
fortalecimento da capacidade do Partido para exercer seu papel dirigente na 
sociedade50 (PCC, 1991a, p.3) 

 

Essa avaliação significava que não era mais possível manter o processo eleitoral de 

maneira indireta. O Partido decidiu então, adotar a defesa do voto direto dos eleitores para os 

deputados da Assembleia Nacional e dos delegados às assembleias provinciais. Até então, os 

deputados da ANPP eram eleitos entre uma lista de candidatos apresentados pelo PCC e pelas 

organizações de massa; os eleitores somente votavam os delegados das assembleias 

municipais. Isso gerava um grande distanciamento entre a presidência do país e a base. A partir 

do momento que a população elege os deputados, esse distanciamento se reduz sobremaneira. 

Além disso, foi defendida a facilidade para a revogação dos mandatos. Ainda foi mantida a 

lista de candidatos escolhidos pelas organizações, reduzidas a 50% do parlamento. 

O simbolismo dessa medida não pode ser desprezado, uma vez que com ela o PCC 

abriu mão de seus privilégios na escolha dos candidatos: até aquele momento, o Partido 

participava de todas as comissões encarregadas de escolher os candidatos que os eleitores 

apenas ratificariam com seu voto (AUGUST, 2014). 

Embora não houvesse em Cuba uma oposição organizada, o interesse de que o processo 

político fosse amplificado já estava presente. Não à toa, 60% dos participantes eram pessoas 

com menos de 45 anos (LAZO, 1991), uma geração que alcançara a maturidade após a 

revolução. Além disso, o debate público movido para colher as opiniões do povo envolveu a 

maior mobilização popular desde a redação da Constituição em 1976 (AUGUST, 2014). O 

clima do Congresso, com ar de renovação apesar do contexto de crise, foi assim descrito pelo 

jornalista Luis Sexto: 

 
A assembleia se detém na delinquência e indisciplina social. Causas, não 
culpados, são solicitadas. Há autocrítica. Fidel reconhece que fomentamos o 
hábito da desordem e da anarquia. E sobrevém a resposta da vontade: porá 

                                                      
50 "En nuestras condiciones de Partido único todo lo que signifique un incremento de la participación 
del pueblo en el seno de sus instituciones de Poder Popular un mayor respeto a la autoridad y a la 
personalidad de estas, significa también un fortalecimiento de la capacidad del Partido para ejercer su 
papel dirigente en la sociedad" (Texto original) 
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freio a esses problemas. O Pleno grita: guerra, guerra a quantos pretendam 
violar a tranquilidade e a propriedade do povo.51 (SEXTO, 1991, p.27) 

 

Outras mudanças relevantes ocorreram na organização do próprio PCC. Uma das 

decisões mais relevantes foi a eliminação das restrições a religiosos na filiação ao Partido. Um 

dos maiores estigmas do socialismo cubano — o da rivalidade entre a Revolução e a Igreja — 

estava, senão acabando, recebendo uma indicação do Partido de que já não fazia mais sentido, 

sobretudo após o papel que o movimento ecumênico desempenhara na unidade dos cubanos 

naquela turbulenta conjuntura, oferecendo firme apoio a Fidel. Uma grande repercussão 

relacionada a essa política foi a filiação do pastor batista Raúl Suárez, notório defensor da 

Revolução, e que enfim se integraria ao PCC. 

Muito se afirma que até aquele momento, o Estado Cubano era, em linhas gerais, um 

autoproclamado "Estado Ateu", e que as mudanças constitucionais de 1992 o transformaram 

em um "Estado Laico". De fato, foram eliminados na reforma constitucional daquele ano, a 

partir das decisões do PCC, todas as referências negativas a crenças religiosas, como, por 

exemplo, subordinar o direito do sujeito religioso quando este entra em conflito com a 

estabilidade política do país. Além disso, a Constituição criminalizava o preconceito por cor, 

sexo e opção política, mas não mencionava a crença religiosa, tendo sido incluída na ocasião 

da reforma. Entre outras medidas, conforme já acrescentamos no início deste estudo, o PCC 

passou a acrescentar Martí como um de seus ideólogos, além de se apresentar como vanguarda 

organizada da “nação cubana”, não somente da “classe operária”. 

A renovação do Birô Político foi maior do que costumava acontecer. Em geral, a maior 

parte do antigo Birô Político se mantinha na nova composição. Nesse momento, quase 60% do 

birô foi renovado52. 

Essas e outras medidas, como a reorganização administrativa e territorial do país, 

prepararam o país para os duros anos 1990. Evidentemente, essas medidas não foram aplicadas 

                                                      
51 "La asamblea se detiene en la delincuencia y la indisciplina social. Causas, no culpas, se piden. 
Hay autocrítica. Fidel reconoce que hemos fomentado el hábito del desorden y la anarquía. Y sobrevien la 
respuesta de la voluntad: poner coto a esos problemas. El pleno grita: guerra, guerra a cuantos pretendan 
violar la tranquilidad y la propiedad del pueblo" (Texto original). 
 
52 A estrutura do “Birô Político” (Bureau Político, Politburo) se tornou comum depois que o Partido 
Comunista da URSS foi expandido para partidos comunistas no mundo todo. Esse posto é na verdade uma 
instância executiva do Comitê Central, isto é, a comissão que de fato dirige o Partido. 
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imediatamente. As decisões congressuais são linhas gerais a serem consideradas e executadas 

pelo governo nos anos seguintes. A nova Lei Eleitoral, alterando o regime de votação, por 

exemplo, teria mais de cinco anos para ser aplicada. A gravidade que a crise alcançaria até 

1993, no entanto, acelerou o processo para que ela fosse aprovada constitucionalmente. 

Uma última decisão congressual que não pode deixar de ser mencionada foi a faculdade 

oferecida ao Comitê Central para que pudesse tomar decisões políticas e econômicas que 

correspondam e promovam as ações necessárias para “salvar a Pátria, a Revolução e o 

socialismo” (PCC,1991c). 

 

4.1.2 V Congresso 

Entre o IV e o V Congressos, passaram-se seis anos bastante turbulentos. Embora nesse 

meio tempo a economia interrompesse seu fluxo de queda livre (o PIB caiu 11,6% em 1992 e 

14,9% em 1993, voltando a crescer com tímidos 0,7% em 1994), o fato é que as circunstâncias 

para Cuba pioraram bastante. Isolada do ponto de vista geopolítico, Cuba ainda sofreria com 

novas agruras do bloqueio americano, com a aprovação da Lei Torricelli em 1992, por meio da 

qual os EUA declaravam apoio a indivíduos e organizações independentes que promovessem 

esforços para “construir a democracia em Cuba” e encorajavam outros países a estabelecer 

restrições comerciais, e da Lei Helms-Burton, que estabelecia novos elementos para a Lei 

Torricelli, dimensionando-a bastante, como por exemplo a exigência de que os investimentos 

em serviços de telecomunicações em Cuba fossem deliberadamente proibidos, que vistos 

fossem negados, entre outras agressões não somente a Cuba, mas ao próprio Direito 

Internacional, uma vez que se tratam de leis extraterritoriais. 

Além disso, Cuba registra diversos atos terroristas nesse período, listados a seguir: 

1- A enfermidade hemorrágica viral do coelho, em 1993, foi registrada em Havana e 

rapidamente se propagou, e foi necessário sacrificar 122.135 animais; 

2- Em 1995, foi detectado, no Aeroporto Internacional José Martí, escondido no 

equipamento fotográfico de um cientista americano, um estoque contendo substâncias 

biológicas, declaradas pelo cientista como tristeza del cítrico, um parasita que afeta a produção 

de banana e cana de açúcar; 

3- No mesmo ano, foi detectado simultaneamente em quatro províncias, a Broca del 

café, exigindo que o país precisasse dirigir elevados recursos para a solução da praga; 
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4- Em três apiários (criadores de abelhas) privados no município de Linomar (província 

de Matanzas) foi diagnosticada uma enfermidade que afeta as abelhas, propagando-se 

rapidamente por pelo menos cinco outras províncias, alcançando mais de 500 focos 

(MANRESA et al, 2012,p.). 

Houve um episódio, batizado de Maleconazo, que talvez tenha configurado um dos 

poucos atos massivos cujo resultado poderia desembocar em problemas para a estabilidade do 

regime. De acordo com Pérez-Stable (2005), em 5 de agosto de 1994, rumores  (provavelmente 

provocado por panfletos jogados por aviões advindos de Miami) indicavam que estariam se 

aproximando do Malecón (avenida litorânea de Havana) diversas embarcações prontas para 

levar qualquer um que estivesse interessado em partir para a Flórida. Isso gerou um grande 

movimento espontâneo de centenas de pessoas se dirigindo àquela região, que se transformou 

em imediato num movimento de protesto à crise econômica à qual a Ilha estava instalada. Will 

Weissert (2009) afirma que o estopim do movimento foi o impedimento, por parte da polícia, 

de que ocorresse um sequestro de uma barca, e continuou descrevendo que: 

 
[…] centenas de cubanos invadiram o Malecón, calçadão à beira-mar em 
Havana, pegando rochas e restos de obras para atirar em policiais. A multidão 
gritava “liberdade” nas ruas, no que representou uma das poucas ameaças 
internas sérias ao regime. Os manifestantes só acalmaram quando Fidel 
chegou ao local do confronto em um jipe. Sua aparição pública fez com que 
alguns cubanos deixassem as pedras no chão para aplaudi-lo. (WEISSERT, 
2009) 

 

Foi nesse contexto de cerco que foi lançado o V Congresso. A diferença dele em relação 

ao anterior se deveu ao fato de que ele envolveu menos expectativa que os anteriores, em 

especial àquele imediatamente anterior. Isso se deveu, em boa parte à conjuntura diante da qual 

foram realizados. Em 1991, havia em todo o mundo — América Latina, bloco soviético, e 

mesmo nos países capitalistas mais desenvolvidos — uma perspectiva de transformações ao 

mesmo tempo em que se construía uma unipolarização do mundo. Tratava-se de um momento 

que exigia postura, manifesto, demarcação de campo. O IV Congresso foi um momento de 

reafirmação do socialismo em relação às demais possibilidades, que confluíam sempre na 

mesma direção negativa: liberalização da política e da economia, fim de todas as garantias de 

que as conquistas sociais fossem preservadas. 
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Já em 1997, o mundo era outro. O neoliberalismo permanecia galopante, mas não havia 

mais contexto para grandes manifestações, nem em defesa de mudanças à esquerda, nem à 

direita. Os movimentos antineoliberais ainda não eram massivos. Seus marcos iniciais — a 

eleição de Chávez na Venezuela em 1998, a grande manifestação em Seattle contra a 

globalização em 1999, o primeiro Fórum Social Mundial em 2001 — ainda estavam por 

acontecer. O V Congresso do PCC foi, finalmente, protocolar, burocrático. 

Entretanto, isso não significa que o V Congresso foi desnecessário. Foi um importante 

espaço de reafirmação, e, embora não tivesse tomado medidas de ruptura em relação ao fórum 

anterior, foi certamente um ponto necessário de reflexão acerca do processo de recuperação em 

curso e dos caminhos para reforçar a estabilidade do regime. 

Assim, o Congresso aprovou a premissa de fortalecer a "Batalha de Ideias", que foi 

efetivamente aplicada a partir de 2002, e, apesar do termo, significava a continuidade do 

processo de abertura em curso desde 1991. Paz (2009) destaca que a Batalha de Ideias traz 

novos elementos à gestão econômica do país, acrescentando a meta de elevar a acumulação no 

setor de serviços, uma elevação das políticas sociais nos gastos nacionais, a reconversão 

produtiva do setor açucareiro, o ajuste de preços, a supressão do consumo racionado, etc.  

Outro ponto é que, na segunda metade dos anos 1990, a polarização socialismo versus 

capitalismo já estava bastante amena, uma vez que toda aquela década reforçara a impressão de 

que este sistema havia demonstrado superioridades em relação àquele. Como Cuba mantinha o 

regime socialista, passou a sofrer um estigma que ia além da natureza de seu modo de 

produção. O grande questionamento contra Cuba passou a ser uma pauta sempre utilizada pelos 

EUA como pretexto para justificar suas políticas intervencionistas: os direitos humanos, ou, 

mais claramente, a não-garantia de que eles fossem aplicados. 

A relação com a Igreja Católica também melhorou bastante na esteira desse congresso.  

Em 1998, o Papa João Paulo II faria uma visita histórica à ilha, sacramentando a retomada de 

diálogo entre o governo e a instituição religiosa, que, apesar do fim das restrições ao direito de 

crença desde a década anterior, ainda permanecia estagnado. 

Assim, ainda que não houvesse, no horizonte, nenhuma expectativa de mudança na 

linha política ou coisa parecida, o fato de construir um processo de debate público era 

importante para sedimentar o apoio interno e procurar garantir por aí a legitimidade do regime 
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que o mundo se recusava em aceitar. O PCC continha 780 mil filiados nessa ocasião, 30% que 

no congresso anterior. Em sua resolução sobre direitos humanos, o partido lembra que: 

 
Nosso sistema político, genuinamente democrático, de ampla participação 
cidadã, socialista, se fundamenta na dignidade, igualdade e exercício real dos 
direitos humanos. A sobrevivência da Revolução, nestes anos tão duros, 
somente se explica por sua profunda base popular. Uma transformação 
revolucionária é irreversível quando o povo a protagoniza, defende e nele se 
aprofunda cotidianamente. 53 (PCC, 1997, p.21) 

 

Os problemas existentes não foram negados. Os mais questionados foram as limitações 

no campo da alimentação, vestuário, calçados, meios de higiene e medicamentos, a carência de 

combustíveis, as graves dificuldades no que se refere a moradias, transporte e serviços 

comunitários. 

As medidas aprovadas para tentar amenizar essa crise foram apenas uma ratificação 

daquelas que já vinham sendo aplicadas, e que tiveram o efeito colateral de dificultar a 

qualidade de vida média dos cubanos para garantir que o mínimo para o coletivo se mantivesse 

(GARCÍA, 2011). Essa política “igualitarista” foi aprovada já no IV Congresso — deixando o 

Partido claro que ela deveria ser eliminada tão logo cessarem as condições que a geraram —, 

sendo reconsideradas e renovadas. Além disso, foram encaminhadas medidas importantes, 

como a criação do Banco Central, modernizando o sistema financeiro de Cuba e preparando-o 

para cumprir papel estratégico na mediação do planejamento efetuado pelo Estado com os 

interesses privados advindos do estrangeiro que cresciam na Ilha. 

No campo da política, o PCC também não empreendeu novas retificações. Meras 

mudanças burocráticas no Estatuto, nada que alterasse a essência do Partido. No que se referia 

ao Birô Político, 50% dos cargos foram renovados. 

 

 

                                                      
53

 "Nuestro sistema político, genuinamente democrático, de amplia participación ciudadana, 
socialista, se fundamenta en la dignidad, la igualdad y el ejercicio real de los derechos humanos. La 
supervivencia de la Revolución, en estos años tan duros, se explica solo por su profunda base popular. Una 
transformación revolucionaria es irreversible cuando el pueblo la protagoniza, la defiende y ahonda 
cotidianamente" (Texto original). 
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4.1.3 VI Congresso 

Ainda que o V Congresso do PCC tivesse acrescentado ao Estatuto a exigência da 

realização de um congresso partidário a cada 5 anos, na mesma linha de outros partidos 

comunistas, a exemplo dos já mencionados PC da China e do Vietnã, partidos comunistas mais 

próximos com os quais Cuba manteve contatos54, o VI Congresso demoraria quase três vezes 

mais esse tempo. Os motivos do atraso, no entanto, nunca foram oficialmente divulgados, 

embora o Partido procure justificá-lo amparado nas urgentes estratégias de enfrentamento às 

conjunturas negativas da década de 2000, provocadas pelas consequências negativas do 

Período Especial. Outro argumento foi o agravamento do estado de saúde de Fidel Castro em 

2005, embora nesse momento já estivesse configurado um atraso, já que a previsão era que o 

fórum ocorresse em 2002. 

Ainda assim, e isso se deu em grande parte pela recuperação econômica nos anos2000, 

o PCC conseguiu elevar bastante o grau de participação popular. Antes do VI Congresso, houve 

nos anos de 2007 e 2008 — fase de transição de Fidel para Raúl — um grande “debate público 

nacional”, que chegou a envolver 5,1 milhões de pessoas, dentre as quais se colheram 

3.250.000 abordagens separadas, incluídas aí mais de um milhão de propostas concretas. Outro 

ponto de destaque é que 48,8% dessas propostas foram críticas ao processo corrente, que ainda 

obedecia aos princípios centralizadores estabelecidos nos rígidos congressos anteriores — pelo 

menos no que se refere às decisões econômicas. 

 

[...] as críticas que surgiram nas assembleias públicas mencionavam, por 
exemplo, salários inapropriados, baixa produção agrícola, regulações e 
proibições aos cidadãos, número insuficiente de moradias e a imprensa. 55 
(AUGUST. 2014, p.161) 

 

Esse debate público autorizou o governo a adiantar as medidas de abertura. A principal 

delas, que ganhou imensa repercussão, foi o anúncio pela CTC da redução de pelo menos 500 
                                                      
54 O Partido Comunista da Federação Russa, reorganizado poucos anos após o fim da URSS, 
retomou e manteve os laços de tradição com Cuba, embora a proximidade crescente do governo cubano 
com o governo de Vladimir Putin tenha reduzido a importância estratégica do apoio dos comunistas 
russos. 
55

 “[...] las críticas que surgieron en las asambleas públicas mencionaban, por ejemplo, salarios 
inapropriados, baja producción agrícola, regulaciones y prohibiciones a los ciudadanos, número 
insuficiente de viviendas, y la prensa". (Texto original) 
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mil postos de trabalho, liberando a folha de pagamento estatal de todo esse elevado montante. 

“O objetivo incluía a rápida introdução de um número muito maior de novos empregos no setor 

privado, ou seja, a possibilidade de autoemprego com 250 mil novas licenças” 56 (AUGUST, 

2014, p.167). O objetivo era bastante ousado; criar rapidamente um mercado recheado de 

autônomos para dinamizar a economia e despertar na população mais interesse no trabalho, 

uma reivindicação das mais presentes no debate dos anos anteriores. 

Contudo, essa medida, cuja primeira etapa estava prevista para ser concluída no início 

de 2011, logo foi questionada. 

 

Poucos dias depois do anúncio da CTC se informou que o então Secretário 
Geral, Salvador Valdés Mesa, havia dito em 17 de setembro de 2010 em uma 
reunião sindical que o processo de reordenamento da folha e do emprego 
havia demonstrado que existem muitas preocupações por parte dos 
trabalhadores e de nossa  população57  (GAVILÁN  apud  AUGUST, 2014, 
p.167. Grifo do autor). 

 

A preocupação mencionada dizia respeito a indícios de irregularidades nas demissões, o 

que mobilizou as imprensas corporativas (jornais do CTC, da UJC, da FMC, etc). O governo se 

mostrou, no princípio, inflexível. Mas diante do elevado dissenso, a decisão foi postergada para 

depois do VI Congresso, tendo sido resolvido, no olhar do canadense Arnold August, da 

maneira mais democrática possível. 

 

A fim de minimizar os impactos negativos, a direção do país modificou desde 
então sua opinião sobre o ritmo de aplicação do plano para reduzir a folha de 
pagamentos. O ritmo tem em conta as opiniões expressadas pelo povo, de 
modo que respeita seus interesses. A tradição cubana de justiça social 
prevalece sobre a adoção de medidas impopulares. A política não se está 
aplicando de acordo com o cronograma original. Em termos gerais, portanto, 
se alcançou um consenso desde a celebração do Congresso, pelo menos no 

                                                      
56 "El objetivo incluía la rápida introducción de un número mucho más grande de nuevos empleos en 
el sector privado, o sea, posibilidades de autoempleo con 250 000 nuevas licencias" (Texto original). 
 
57 "[...] pocos dias después del anuncio de la CTC se informó que el entonces Secretario General, 
Salvador Valdés Mesa, habia dicho en 17 de septiembre de 2010 en una reunión sindical que el proceso de 
reordenamiento de las plantillas y empleo había demonstrado que existen muchas preocupaciones por 
parte de los trabajadores y de nuestra población". (Texto original). 
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ritmo que deve ter o processo. É um exemplo de como a democracia 
participativa funciona em Cuba, inclusive — ou especialmente nas 
circunstâncias mais adversas.58 (AUGUST, 2014, p.168) 

 

Após esse processo, o plano de redução dos postos de trabalho permaneceu de pé, mas 

num ritmo muito mais gradual do que se planejava. Além do mais, o episódio serviu de 

reflexão coletiva acerca de importantes e estratégicas decisões. O pesquisador cubano Rafael 

Belamaric (2012) lembrou que não somente o ritmo, mas os critérios estavam sendo pouco 

pensados. A questão crucial da folha de pagamento somente se pode resolver adequadamente 

no contexto de uma reestruturação da economia, da produtividade e do emprego, não podendo 

mais essas questões serem resolvidas na base de políticas que, como nas décadas passadas, não 

consideram a situação econômica em seu conjunto. 

Inegavelmente, pôde ser percebida a abertura a um ambiente mais aberto de discussões, 

além de menos presos a eufemismos na hora de criticar políticas governamentais. Esse 

processo advém desde os anos 1980, quando, especialmente no campo da arte (cinema, música, 

literatura), as críticas a elementos políticos e econômicos do regime se expandiram sem que o 

governo emitisse alguma resposta forte, na forma de aprisionamentos. 

Foi movido por esse impulso, facilitado pela recuperação econômica (brevemente 

interrompida com a crise de 2008, mas que teve efeitos apenas pontuais no país), que o PCC 

empreendeu uma campanha de mobilização sem precedentes nos preparativos para o VI 

Congresso. O marco inicial foi a publicação do Projeto de Lineamentos da Política Econômica 

e Social, sendo aberto o debate para apreciação pública do documento. 

 

A discussão do Projeto de Lineamentos culminou em 28 de fevereiro de 2011, 
com a participação de 8.913.838 pessoas em mais de 163 mil reuniões 
efetuadas no seio das diferentes organizações, registrando-se uma cifra 
superior a três milhões de intervenções. O documento original continha 291 
lineamentos, dos quais 16 foram integrados a outros, 94 tiveram sua redação 

                                                      
58 "A fin de minimizar los impactos negativos, la Dirección del país ha modificado desde entonces su 
opinión sobre el ritmo de aplicación del plan para reducir las plantillas infladas. El ritmo tiene en cuenta 
las opiniones expressadas por el pueblo a la vez que respeta sus intereses. La tradición cubana de justicia 
social prevalece sobre la adopción de medidas impopulares. La política no se está aplicando de acuerdo 
con el cronograma original. En términos generales, por tanto, se alcanzó un consenso desde la celebración 
del Congreso, por lo menos en el ritmo que debe tener el proceso. Es un ejemplo de cómo la democracia 
participativa funciona en Cuba, incluso - o especialmente - en las circunstancias más adversas". (Texto 
original). 
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mantida, em 181 se modificou seu conteúdo e se incorporavam 36 novos 
lineamentos, resultando num total de 311 no Projeto que chegou para ser 
debatido e aprovado no VI Congresso. 59 (PCC, 2011) 

 

Esses dados apontam um grau de participação popular incomum. Considerando que 

Cuba tem hoje cerca de 12 milhões de habitantes, não se pode subestimar um processo de 

debate que envolve 2/3 desse montante. Além disso, vale destacar que o PCC contava, na 

ocasião do Congresso, com 800 mil filiados divididos em 61 mil células. Assim, de cada dez 

participantes nos debates, apenas um era filiado ao Partido Comunista. 

Além disso, o Congresso também se propôs a discutir os lineamentos, ampliando ainda 

mais a discussão. Desta vez, dos 311 lineamentos aprovados pela população, 28% foram 

alterados, além de apenas dois adicionados, o que resultou num texto final com 313 

Lineamentos. 

Desde o princípio estava claro que os Lineamentos dariam ampla margem à 

flexibilização econômica, ao contrário das tímidas aberturas promovidas pelos congressos 

anteriores. Isso se deu também pela exaustão a que chegou o paradigma soviético no país, já 

nesse momento visto mais como problema do que como solução Fernández Ríos (2011) 

destacou em um artigo que “existe a convicção generalizada” de que é imprescindível deixar de 

lado as influências de estruturas e práticas do modelo estadocentrista e burocrático do mal- 

chamado 'socialismo real' que, apesar de algumas mudanças introduzidas a partir dos IV e V 

congressos do PCC e da reforma constitucional de 1992, permanecem, no seu fundamental. 

Raúl Castro (2011), em seu informe central, destacou que a maior quantidade de 

proposições ao Projeto de Lineamentos se deu nos capítulos sexto (política social) e no 

capítulo segundo (políticas macroeconômicas), somando, ambos, 50% de todas as propostas 

enviadas pela população. Sobre um dos pontos mais questionados, tanto em defesa como pelo 

seu fim, Raúl se pronunciou afirmando que: 

 

                                                      
59  “La discusión del Proyecto de Lineamientos de la Política Económica y Social culminó el 28 de 
febrero de 2011, con la participación de 8,913.838 personas en más de 163.000 reuniones efectuadas en el 
seno de las diferentes organizaciones, registrándose una cifra superior a tres millones de intervenciones. El 
documento original contenía 291 lineamientos, de los cuales 16 fueron integrados en otros, 94 
mantuvieron su redacción, en 181 se modificó su contenido y se incorporaron 36 nuevos, resultando un 
total de 311 en Proyecto que llegó para ser debatido y aprobado en el VI Congreso” (Texto original). 
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A libreta de abastecimentos e sua eliminação foi, sem dúvidas,o  assunto que 
provocou mais intervenções dos participantes no debate e é lógico que assim 
fosse; duas gerações de cubanos passaram sua vida sob este sistema de 
racionamento que, apesar de seu nocivo caráter igualitarista, brindou durante 
décadas a todos os cidadãos com acesso a alimentos básicos a preços 
irrisórios, altamente subsidiados. 
Este instrumento de distribuição, se bem foi introduzido nos anos 60 com uma 
vocação igualitária em momentos de escassez, para proteger a nosso povo da 
especulação e da acumulação com fins de lucro por parte de uns poucos, veio 
se convertendo, com o decorrer dos anos, em uma carga insuportável para a 
economia e um desestímulo ao trabalho, além de gerar ilegalidades diversas 
na sociedade. 
Como a libreta está desenhada para cobrir os mais de 11 milhões de cubanos 
por igual, não faltam exemplos absurdos como a quota de café que abastece 
até os recém-nascidos. O mesmo se passava com os charutos até setembro de 
2010, que eram fornecidas sem distinguir fumantes e não fumantes, 
propiciando o crescimento desse danoso hábito na população. 60 (CASTRO, 
2011, p. 9) 

 

A eliminação da libreta não constitui um fim em si mesmo, não podendo, assim, ser 

vista isoladamente. Ela é apresentada como uma medida primordial para erradicar as distorções 

existentes na economia cubana. Além disso, Raúl deixa claro que a libreta não poderia ser 

eliminada sem que houvesse condições para que o país pudesse sobreviver sem ela. Com a 

necessidade de atualizar e dinamizar o modelo econômico, torna-se necessário incrementar a 

eficiência não somente no processo de produção, mas também no de circulação, elevando, 

desse modo, a produtividade do trabalho. 

Sobre o Partido, Raúl sentencia o que já mencionamos no capítulo anterior: que o PCC 

tem sim um papel dirigente. 

 

                                                      
60 “La libreta de abastecimientos y su eliminación fue, sin dudas, el asunto que provocó más 
intervenciones de los participantes en el debate y es lógico que así fuese; dos generaciones de cubanos han 
pasado su vida bajo este sistema de racionamiento que, a pesar de su nocivo carácter igualitarista, brindó 
durante décadas a todos los ciudadanos el acceso a alimentos básicos a precios irrisorios, altamente 
subsidiados. 

Este instrumento de distribución, si bien fue introducido en los años 60 con una vocación 
igualitaria en momentos de escasez, para proteger a nuestro pueblo de la especulación y el acaparamiento 
con fines de lucro por parte de unos pocos, se ha venido convirtiendo, con el decursar de los años, en una 
carga insoportable para la economía y en un desestímulo al trabajo, además de generar ilegalidades 
diversas en la sociedad. 

Como la libreta está diseñada para cubrir a los más de 11 millones de cubanos por igual, no faltan 
ejemplos absurdos como que el café normado se abastece hasta a los recién nacidos. Lo mismo pasaba con 
los cigarros hasta septiembre del 2010 que se surtía sin distinguir a fumadores y no fumadores, 
propiciando el crecimiento de este dañino hábito en la población” (Texto original). 
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O Partido dirige e controla através de vias e métodos que lhe são próprios e 
que se diferenciam das vias, métodos e recursos de que dispõe o Estado para 
exercer sua autoridade. As diretrizes, resoluções e disposições do Partido não 
possuem diretamente caráter jurídico obrigatório para todos os cidadãos, 
devendo ser cumpridas tão somente por seus militantes pela sua própria 
consciência, porque para ele [o Partido] não dispõe de nenhum aparato de 
força e coerção. (CASTRO, 2011, p.45) 

 

Como já mencionamos anteriormente, não houve deliberações a respeito do sistema 

eleitoral e do modelo político. Apesar das mudanças profundas que vêm ocorrendo na 

economia, ao menos no campo da política uma herança do socialismo real, como lembrava 

Fernández Ríos, permanecerá. 

Entretanto, nem tudo foi consensual. Uma parcela da burocracia resistente às mudanças 

impedem que as medidas de abertura ocorram numa dimensão requerida pelos que as 

defendem. Arreola (2012) critica o fato de as medidas ocorrerem sem uma crítica profunda do 

modelo soviético, que “tanto merece”. 

Na imprensa, contudo, a burocracia tem sofrido duros golpes. Cada vez mais é comum 

as críticas a esse problema. No período de debate para o congresso, o jornalista Hugo Rius se 

refere a essa parcela como uma: 

 

[...] infernal maquinaria institucionalizada que para justificar as folhas de 
pagamentos inventam um tempo para ocupar em complexos e morosos 
procedimentos para fazer sofrer — suspeito que com certo prazer mórbido — 
o cidadão comum, o trabalhador; que desperdiça horas que poderiam ser 
produtivas e fecundas, até semanas, meses e anos em labirintos sem saída 
(RIUS, 2010) 

 

A intelectualidade cubana também aproveitou o momento frutífero do congresso para 

criticar a burocracia estatal. Rafael Hernández (2010) afirmou que, no fundo, o que o VI 

Congresso discutiria era a participação e o controle político efetivo do Poder Popular sobre a 

burocracia. Darío Machado Rodríguez (2012) considera essencial que o governo deixe de 

evasivas e ponha em prática os conceitos fundamentais do sistema político cubano, a saber, a 

ampliação das formas de participação cidadã e as formas de exercício do controle popular.  “Os 

cientistas sociais e os jornalistas mencionam cada vez mais a necessidade de ampliar o controle 

popular” (AUGUST, 2014, p.172). 
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Este debate permanece em curso, e apesar de ainda haver uma burocracia encastelada 

no aparelho estatal cubano, ela sofreu derrotas com os Lineamentos aprovados no Congresso e 

com o acelerado ritmo de abertura promovida pelo governo, sobretudo nos últimos dois anos, 

além de ter sofrido novos duros golpes na I Conferência Nacional promovida pelo PCC em 

2012. 

 

4.2 A sociedade civil cubana 

As leituras que viemos fazendo demonstram que a política cubana de fato não se 

enquadra no modelo de democracia liberal tal qual conhecemos, apesar de ter instrumentos 

inquestionavelmente democráticos, como o voto secreto, o direito a se candidatar e a se 

manifestar. Isso não impede que subsistam algumas características, por sua vez, não 

propriamente democráticas. Talvez a principal seja a existência de um partido único, embora 

em Cuba já tenhamos visto diversos sinais de que o partido único não é tão único assim. A 

ocorrência de prisões políticas também sempre serviu de argumento contra Cuba, que já 

libertou todos os seus prisioneiros políticos — o último foi o americano Alan Gross, libertado 

em fins de 2014. 

A sociedade civil cubana é extremamente mobilizada. A participação popular nos 

congressos partidários demonstra isso. Como o PCC sustenta sua hegemonia nesse ambiente? 

De acordo com nossa hipótese, as mudanças por que passaram o Partido se deram 

frequentemente no sentido que a sociedade se dirigia. Diga-se de passagem, seu papel foi 

fundamental para o amadurecimento da sociedade civil cubana. 

A Revolução Cubana, tendo mudado completamente a feição do país, tratou de criar 

mecanismos de contato entre o governo e as massas que se adequassem às novas relações 

sociais pós-revolução. É aí que se situa a fundação de uma variedade de organizações que se 

tornaram protagonistas na sociedade cubana na defesa do novo modelo e na relação com a 

parcela mais ampla da população, assumindo o papel de aparelhos de hegemonia. Foi esse o 

propósito que reuniu diversos segmentos sociais, como estudantes, mulheres e agricultores em 

torno de entidades — sem mencionar outros aparelhos de hegemonia já existentes, como Igreja 

e sindicatos. Parte da sociedade civil existente antes da Revolução, contudo, sofreu bastantes 

limitações ou foi excluída nos primeiros anos, como colégios e clubes de elite. 
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Após o triunfo da Revolução, produziu-se a acelerada dissolução das 
instituições civis pré-revolucionárias, como efeito de estar integradas e 
dirigidas, em sua maioria, pelos setores médios-altos da sociedade, 
grande parte deles afetados pelas mudanças revolucionárias e pela 
vinculação de muitos de seus membros com o regime batistiano. A 
passagem da luta política à luta de classes aberta acelerou esse processo 
até limitar as associações civis de então a umas poucas organizações. 61 
(PAZ, 2009, p.115) 

  

Pode-se inferir a partir da atuação autônoma dessas organizações, e também do poder 

político que elas assumem, que uma análise da sociedade cubana deve partir do Estado no que 

Coutinho (1985) chama de sentido “amplo”, e que “torna obsoleta a clássica definição deste 

como instrumento de repressão, aplicável apenas nos países mais atrasados, onde 'o Estado é 

tudo' e a sociedade civil é uniforme e indistinta” (SPINELLI & LYRA, 2007, p.570). 

Esse panorama, bem como a explicação final de Spinelli & Lyra nos ajudam a entender 

que Cuba não pode ser analisada pelo prisma do Estado restrito. A própria Constituição 

Nacional do país afirma em seu artigo 7º que o Estado Cubano: 

 

[…] reconhece e estimula as organizações sociais e de massas, surgidas no 
processo histórico das lutas de nosso povo, que agrupam em seu seio distintos 
setores da população, representam seus interesses específicos e os incorporam 
às tarefas da edificação, consolidação e defesa da sociedade socialista. 62 
(CUBA, 2011) 

 

O fato de Cuba se declarar socialista também é outro ponto que serve de questão à 

respeito da natureza de sua sociedade civil. Concordamos com Ellen Wood (1996) que não há 

                                                      
61 “Tras el triunfo de la Revolución se produjo la acelerada disolución de las instituciones civiles 
prerrevolucionarias, como efecto de estar integradas y dirigidas, en su mayoría, por los sectores medios-
altos de la sociedad, gran parte de ellos afectados por las medidas revolucionarias, y por la vinculación de 
muchos de sus miembros con el régimen batistiano. El paso de la lucha política a la lucha de clases abierta 
aceleró dicho proceso hasta limitar las asociaciones civiles previas, a unas pocas organizaciones” (texto 
original). 
62 “[...] reconoce y estimula a las organizaciones de masas y sociales, surgidas en el proceso 
histórico de las luchas de nuestro pueblo, que agrupan en su seno a distintos sectores de la población, 
representan sus intereses específicos y los incorporan a las tareas de la edificación, consolidación y 
defensa de la sociedad socialista" (Texto original). 
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contradição entre a ideia de sociedade civil e de socialismo, tal como alegam os que defendem 

que o marxismo é reducionista e monístico, uma visão tacanha e questionada mesmo no âmbito 

da teoria marxista desde Poulantzas. 

As organizações sociais e de massas, existentes aos montes em Cuba, representam 

aparelhos essenciais para a manutenção da hegemonia do Partido Comunista. Noutro sentido, a 

atuação do PCC como intelectual coletivo, responsável por empreender o  processo de 

construção e difusão de uma concepção de mundo, expressa a grande dimensão ideológica por 

meio da qual sua hegemonia se sustenta. Sobre isso, Spinelli & Lyra dizem que: 

 

Nas sociedades modernas, o poder passa a ter uma dimensão 
predominantemente ideológica. Em outras palavras, as forças sociais que 
conquistarem as mentes e os corações no âmbito da sociedade se credenciam 
para disputar e obter o poder. Assim, é inviável que a classe dominante possa 
conservar por longo tempo a direção do Estado, nos países em que a sociedade 
civil é forte, se faltar a hegemonia. (SPINELLI & LYRA, 2007, p.569) 

 

Baseado nessas premissas, não é exagero afirmar que há sociedade civil em Cuba, e 

que, como qualquer sociedade civil, ela se compõe de aparelhos que disputam seus corações e 

mentes. Cabrera & Marques (2012) entendem que, embora sempre houvesse sociedade civil 

nesse país, ela veio emergir durante o debate público pelo IV Congresso do PCC, momento em 

que “o povo revelou suas aspirações democráticas: eleição direta pelo voto secreto do poder 

popular em todos os níveis (municipal, provincial e nacional), reabilitação do mercado livre 

camponês e separação do Partido da Administração do Estado” (CABRERA & MARQUES, 

2012, p.34-35). Seu peso não foi subestimado: dentre essas medidas, apenas o mercado livre no 

campo não foi aprovado. 

Cabrera & Marques entendem que há um “medo” do governo de que a sociedade civil 

obtenha sua autonomia. Isso não é totalmente falso (sobretudo porque valeria para a maioria 

dos governos), mas sua crítica parece se limitar menos às restrições políticas que o Governo 

impõe, e mais às restrições econômicas que persistem. 

 

As mudanças econômicas respondem mais a esses estados de ânimo de uma 
população que já desiludiu-se do discurso político mas, estão destinadas a 
escamotear as verdadeiras reivindicações políticas. Acontece que o país não é o 
mesmo e essas transformações econômicas começam a ser questionadas; cada 
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vez são mais as vozes que se levantam, reclamando aprofundar direitos 
democráticos no país. (CABRERA & MARQUES, 2012, p.37) 

 

Em que pese o bom panorama traçado pela leitura de Cabrera & Marques a respeito das 

limitações das mudanças econômicas aprovadas, grande parte de sua análise é empobrecida por 

uma crítica pouco fundamentada ao Estado. A ele são impingidos todos os males da sociedade 

cubana atual. De algumas críticas mais pobres a outras descontextualizadas, a maioria das 

reclamações feitas ao Estado são expressas sem se preocupar com a exposição de dados 

empíricos que as comprovem, tornando vazio os argumentos de que a administração estatal 

fracassou e que por isso as empresas estatais estão diminuindo em número, sem qualquer 

indicação empírica dessa informação. 

Mesmo assim, essa avaliação reafirma a existência de uma sociedade civil. 

Naturalmente, não estamos entendendo aqui a sociedade civil de maneira positivista, isto é, 

“como se esta constituísse um subsistema fechado do sistema social mais amplo” (SPINELLI, 

2014, p.164). Assim, a sociedade civil cubana é fruto das próprias contradições da realidade 

cubana, surgindo no contexto que a realidade assim permite. Pensando assim, compreendemos 

melhor a sociedade civil que, de acordo com Alfonso (2005), aflorou em Cuba no início dos 

anos 1990: 

 

De 1989 a 1995, entidades não-estatais proliferaram no país em níveis 
sem precedentes, contabilizando mais de 2 mil por volta de 1993. A maioria 
delas eram pequenas, associações individuais sem perfil público, enquanto 
outras eram agências governamentais de fachada que buscam financiamento 
internacional. [...] Apesar de ONGs reportarem a existência de cinquenta 
dessas organizações, seu número atual provavelmente não passa de vinte. No 
período de três anos entre 1990 e 1992, essas organizações receberam e 
canalizaram cerca de 7 milhões de dólares; esse valor aumentou para 42 
milhões nos três anos subsequentes. Em 1994, 108 projetos de 
desenvolvimento foram registrados com base em acordo com 66 ONGs 
estrangeiras. 63 (ALFONSO, 2005, p.40) 

                                                      
63  “From 1989 to 1995, nonstate entities proliferated in the country at unprecedented levels, 
numbering over two thousand by 1993. Most were small, individual associations with no public profile 
whatsoever, while others were fronts for government agencies seeking international funding. […] 
Although NGOs report the existence of around fifty such organizations, the actual number is probably no 
more than twenty. In the three-year period from 1990 to 1992, these organizations received and channeled 
about 7 million dollars; this figure rose to 42 million dollars for the subsequent three-year period. In 1994, 
108 development projects were registered based on agreements with 66 foreign NGOs” (Texto original). 
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Cuba talvez seja o maior exemplo de um país em que grande parte de sua sociedade 

civil é financiada por grupos econômicos no exterior. Nenhuma análise que se faça acerca da 

situação interna do país pode ignorar esse fato. Aos aparelhos que sustentam a hegemonia do 

Partido Comunista, aos poucos se apresentam outros aparelhos que procuram difundir no país 

uma contra-hegemonia, muitas vezes sediados do estrangeiro. 

Compreender a complexidade existente no campo da sociedade civil cubana exigiria um 

estudo de muito maior fôlego. Ainda assim, neste momento, convém apresentar, de forma 

sumarizada, algumas das principais entidades cubanas, destacando inicialmente aquelas que 

cumprem o papel  de  aparelhos  de  hegemonia do  Partido  Comunista,  além  de outras não 

vinculadas à defesa do PCC. Essa exposição se justifica pelo fato de geralmente observarmos 

Cuba como um país de pouco dinamismo fora do âmbito da sociedade política, em geral por 

desconhecermos algumas de suas principais organizações, tanto defensoras quanto críticas do 

regime. 

Antes, porém, devemos nos lembrar da advertência de Ellen Wood a respeito do caráter 

nocivo do "culto" à sociedade civil que pode emergir da valorização exagerada desse segmento. 

Ela lembra que "a separação entre Estado e sociedade civil no Ocidente certamente gerou novas 

formas de liberdade e igualdade, mas também criou novos modos de dominação e de coerção" 

(WOOD, 1996, p.217), transferindo para a esfera "privada" a propriedade, a exploração de 

classe e os imperativos de mercado privatizando as relações. Essa sociedade civil, cultuada no 

capitalismo, certamente levaria à derrocada do atual regime social em Cuba, pondo em risco as 

suas conquistas essenciais. Isso não impede, ressaltamos, que haja uma sociedade civil 

organizada, mobilizada e atuante, cujos principais aparelhos estão listados abaixo. 

 

4.2.1 Organizações sociais não-governamentais 

A maior organização de massas do país são os Comitês de Defesa da Revolução (CDR). 

A eles estão vinculados mais de 80% da população cubana. Sua expansiva representatividade 

transforma os CDR numa força bastante integradora, por reunir trabalhadores, estudantes, 

intelectuais, homens e mulheres, adultos e jovens, numa mesma organização. Seu papel é 

eminentemente de base: aos CDR cabem as tarefas de vigilância que impedem que se 
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proliferem delitos comuns (brigas familiares, uso de drogas, etc) até atividades consideradas 

contrarrevolucionárias — assim foi quando ocorreu a invasão da Baía dos Porcos, momento em 

que os CDR foram essenciais para combater a contrarrevolução interna. Essa vigilância é 

permanente. 

 

Um papel muito importante desempenham os CDR na concepção da guerra de 
todo o povo, tanto na incorporação de seus membros às Milícias de Tropas 
Territoriais (MTT) como a sua integração às tarefas das Zonas de Defesa. A 
plasticidade da Organização para acolher todo tipo de tarefas a faz um 
instrumento verdadeiramente criador no período da construção do socialismo 
em um país com as particularidades de Cuba. (RIVERÓN, 1987, p.215) 

 

 O senso comum, no entanto, entende os CDR mais ou menos como Moniz 

Bandeira os descreve: “agentes em cada rua, bairro, distrito e locais de trabalho, encarregados de 

manter o governo alerta para quaisquer atividades real ou supostamente contrarrevolucionárias” 

(BANDEIRA, 1998, p.119). Na prática, contudo, não se tratam de agentes no sentido formal, 

isto é, vigilantes profissionais, polícia política, nada disso. O CDR envolve a própria população 

na sua atividade, e é isso que o torna eficaz. 

Além do mais, como foi colocado, suas atividades não se compõem apenas de vigilância; 

os CDR também mobilizam a população para a participação das atividades diversas, como 

campanhas de vacinação, a reparação de pequenos serviços urbanos, a alfabetização, a 

participação nos debates públicos, etc. Na ocasião do III Congresso, Fidel lembrou que: 

 

Os Comitês de Defesa da Revolução continuaram realizando diferentes tarefas 
de importância nas esferas política e ideológica. Deve-se destacar, entre elas, a 
mobilização das massas em apoio à gestão dos órgãos locais do Poder Popular, 
especialmente para a participação nas reuniões de prestação de contas, e a 
preparação e desenvolvimento dos processos eleitorais que se realizam nas 
circunscrições. (CASTRO, 1986, p.45) 

 

Vale destacar um ponto importante: os CDR, sendo altamente mobilizados, poderiam 

também se mobilizar contra o governo. A postura do governo de valorizá-los perigaria virar um 

tiro no pé, caso de alguma maneira o governo não os satisfizesse. Não à toa o músico cubano 

Cirito Ruiz, que já coordenou os trabalhos de um CDR, nos disse, em entrevista, que se eles 
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quisessem, sequer haveria governo no país, dada a força que teria a população organizada sob 

esse bastião. Além disso, sugeriu que os CDR guardam armas para momentos turbulentos, 

informação confirmada por outras pessoas mas das quais não obtivemos maiores referências. 

Em tese, as armas estão distantes da população (o porte é proibido), mas ao mesmo tempo 

permanecem alcançáveis, para o caso de haver turbulências pela derrubada do governo, ou 

qualquer coisa nessa direção. Os CDR são a maior força popular do país. 

Outra organização, contudo, costuma ser lembrada pelo grau de organização e de 

protagonismo. Trata-se da mais antiga dentre as grandes entidades do país: a Central de 

Trabalhadores de Cuba, fundada em 1925. Tendo em sua organização subsedes provinciais e 

reunindo os sindicatos que se organizam em cada ramo da economia, a CTC é a maior 

organização de massas do país, depois dos CDR. Seu poder de articulação lhe confere o direito 

de apreciar medidas que interfiram na vida do trabalhador antes que elas sejam levadas ao 

Parlamento. 

No princípio da era revolucionária, as forças vitoriosas procuraram refundar uma outra 

central que substituísse a CTC, talvez enfraquecida demais devido às derrotas políticas que os 

trabalhadores sofreram na ditadura de Batista. Mesmo assim, a CTC se mostrou articulado o 

suficiente para, desde o início, ser um vetor importante de afirmação do interesse do povo 

cubano. Sua desarticulação causaria um grande prejuízo. Quando fundado, o PCC passou a 

tomar a CTC como a grande prioridade de sua militância, para, por meio dessa organização, 

conquistar a confiança dos trabalhadores, alçando-os à condição definitiva de base social da 

revolução. 

O programa do PCC deixa claro que o Partido: 

 

Apoiará a Central de Trabalhadores de Cuba e aos sindicatos para que 
contribuam decisivamente para formar nas massas trabalhadoras uma atitude 
comunista ante o trabalho; desenvolvam a consciência econômica destas e as 
eduquem na nas melhores tradições laborais, patrióticas e revolucionárias do 
proletariado cubano. (PCC, 201) 

 

O fim da URSS diminuiu o peso relativo da CTC, uma vez que a “aura” que havia sobre 

a classe trabalhadora foi quebrada em Cuba, resgatando-se o discurso original, de “uma 

revolução para todo o povo”. A CTC é uma das organizações nas quais os membros do Partido 
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Comunista assumem mais protagonismo. Não é raro encontrar dirigentes de outras grandes 

organizações que não tenham vínculo com o PCC, o que não costuma ocorrer com a CTC, 

sendo, por isso, não raro tratada mais como uma correia de transmissão dos interesses oficiais 

do que como uma legítima instância de representação dos trabalhadores. 

Durante a guerrilha, disseminou-se bastante a ideia de emancipação feminina, em 

especial pela participação ativa de muitas mulheres em combate e no suporte. Passada a 

conquista do poder, essa ideia se enquadrou no contexto de criação das várias entidades que 

representassem os distintos segmentos do povo cubano. Um deles, naturalmente, era a mulher. 

Assim, foi fundada a Federação das Mulheres Cubanas (FMC), a primeira das grandes 

organizações de massa fundadas após a Revolução, em agosto de 1960. Imediatamente, a 

organização promoveu campanhas de incorporação da mulher ao trabalho, além de combater a 

discriminação. 

O crescimento da FMC foi rápido. Em dez anos, 54% das mulheres do país já estavam 

filiadas. Sua importância estaria expressa também no conjunto de leis aplicadas naqueles anos 

com vistas a favorecer a mulher, que nos anos 1970 não queria apenas ser incorporada ao 

trabalho, mas sim ao governo requeriam uma nova gama de direitos. 

 

A partir da década de 70, foram aprovadas importantes leis que favoreceram a 
participação social das mulheres, entre elas a Lei de Maternidade (1974), o 
Código da Família (1975), Constituição da República — com um capítulo 
especialmente dedicado às mulheres (1976). 64 (CARAM LEON, 2005, p.14) 

 

Durante os anos 1980, contudo, a FMC seguiu um rumo muito aquém do que tinha 

potencial, passando a ser mera “correia de transmissão” das decisões governamentais, inclusive 

com prevalência de textos de Fidel Castro nas cartilhas da organização. Isso gerou diversos 

protestos, de modo que nos debates que precederam o IV Congresso do PCC, a FMC foi a 

organização mais criticada de todas, chegando a ter um bom número de votos requerendo seu 

fim (LOPEZ VIGIL,1997). 

                                                      
64  "A partir de la década de los años 70 fueron aprobadas importantes leyes que favorecieron la 
participación social de las mujeres, entre ella la Ley de Maternidad (1974), Código de la familia13 (1975), 
Constitución de la República (1976)" (Texto original) 
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Essas críticas todas, embora se justificassem em boa parte, no fundo traziam um 

simbolismo: o fato de uma forte organização de massa se ver tutelada por um paternalismo 

institucional. A FMC, afinal, “a organização que foi mais transgressora e mais revolucionária”, 

foi a organização que sempre teve que fazer as coisas subvertendo, lutando frente a 500 anos 

de cultura judaico-cristã ocidental, além da africana, da chinesa, etc. (MOYA, 2010). 

O distanciamento da FMC das mulheres se tornou mais evidente com o retorno da 

prostituição, durante o Período Especial. Nesse momento, ficou mais claro que a visão que a 

FMC tinha da mulher cubana exigia imediatamente uma leitura crítica. 

 

Nos [anos] 60, a tarefa da FMC foram “as mulheres”. Mas nos 80, isso já 
significava muito pouco. Que mulheres? As médicas? As cooperativistas? As 
divorciadas? As mães solteiras e chefes de família? Nos 90, “as mulheres” já 
não significava nada, é um conceito que já não existe na realidade cubana. 65 
(LOPEZ VIGIL, 1997, p.29) 

 

A organização passou a se reformular nos anos 1990, procurando assimilar os 

elementos que compõem a nova mulher cubana, um ser complexo. No final do Período 

Especial, o número de filiadas, que passou alguns anos em queda, voltou a subir e não 

interrompeu mais sua tendência. 

Atualmente, a FMC conta com mais de quatro milhões de cubanas, o equivalente a 

87,7% da população de mulheres acima dos 14. Sua equipe de brigadistas conta com 78 mil 

trabalhadoras sanitários voluntárias, além de 81 mil trabalhadoras sociais. Sua estrutura inclui 

Casas de Mulher municipais, Centros de Estudos, entre outros instrumentos (MACÍAS, 2011). 

Ainda há pressões por novas conquistas, porém. Aspectos essenciais para a construção 

de uma sociedade socialista ainda permanecem pendentes. A FMC tem procurado atender às 

novas demandas de gênero a partir de um processo de descentralização de sua bastante 

hierárquica estrutura. 

Outra organização que tem efetuado esforços no sentido de diminuir a rigidez de sua 

estrutura é a Federação dos Estudantes Universitários (FEU), tarefa muito mais complicada, 

                                                      
65  “En los 60 la tarea de la FMC fueron “las mujeres”. Pero en los 80 eso significaba ya muy poco. 
¿Qué mujeres? ¿Las médicas? ¿Las cooperativistas? ¿Las divorciadas? ¿Las madres soltera y jefas de 
familia? En los 90, “las mujeres” ya no significa nada, es un concepto que ya no existe en esta realidad 
cubana” (Texto original). 
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dado a tradição já quase secular dessa organização, fundada em 1922 por iniciativa de Julio 

Antonio Mella, também fundador do Partido Comunista à época. A FEU representava naquele 

momento os estudantes da Universidad de La Habana, até depois se estender e se tornar uma 

entidade representativa nacional. 

A FEU já abrigou em seu corpo dirigente importantes figuras públicas do país, na 

ocasião em que eram universitários, bem como cumpriu papel em momentos estratégicos da 

revolução. As greves estudantis foram um dos grandes trunfos dos movimentos de resistência 

tanto à ditadura de Machado, nos anos 1930, como à de Batista. Particularmente o movimento 

paredista de 1955 seria destacado, pois naquele momento a guerrilha definitiva dava seus 

primeiros passos, e os atos organizados pela FEU foram o primeiro grande embate da ditadura 

após alguns anos de estabilidade, sendo respondidos com dura repressão que se prolongou até o 

final do regime. O presidente da FEU na ocasião, José Antonio Etcheverría, morreu em 1957, 

aos 24 anos de idade, em um combate urbano contra as forças repressivas, nos arredores da 

Universidad de La Habana. 

 Mas o papel da FEU não é somente político. Grande parte de suas convocações 

estão voltadas a dinamizar a vida universitária, em geral chamando os estudantes à participação 

de fóruns científicos, brigadas juvenis de trabalho, jogos esportivos e outras atividades 

recreativas. Assim como as outras entidades, existe um vínculo forte entre a FEU e as instâncias 

dirigentes das universidades, o que gera, de fora, críticas no sentido de que a Federação não atua 

como representante dos estudantes, mas como apêndice do governo. 

Apesar disso, a FEU tem lançado muitas vozes críticas a certas medidas governamentais, 

como as relacionadas ao processo de descentralização do ensino, com repasse de funções 

centrais para províncias. A FEU entende haver um risco de que a descentralização enfraqueça o 

sistema de ensino superior, abrindo margem para que os subsistemas possam ser incluídos, no 

futuro, em pacotes de desestatização. Esse risco, porém, ainda não se afirma no horizonte, uma 

vez que todas as deliberações apontam a educação como bem do Estado e anulam 

deliberadamente as possibilidades de flexibilização para a atuação privada. 

A entidade também questionou a grande oferta de bolsas que Cuba ofereceu para 

estrangeiros a partir de 2005, quando essa oferta se ampliou. Embora a FEU apoie o 

financiamento de estudos gratuitos para estrangeiros pobres, o questionamento se centrava no 

fato de que o crescimento da oferta de vagas para cubanos havia diminuído. A quantidade de 
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bolsas só viria a cair após a crise de 2008, quando Cuba estancou a oferta, ampliando, por outro 

lado, os cursos oferecidos para estrangeiros – mas desta vez cursos pagos. A receita obtida desse 

recurso passou a ser o principal elemento a garantir o financiamento de novas vagas para 

cubanos. 

Outra entidade surgida após a Revolução, a Associação Nacional de Pequenos 

Agricultores (ANAP) se apresentava para ser o núcleo de mobilização, união e orientação dos 

camponeses, que tomaram para si um papel essencial na luta contra o Exército de Batista. Além 

disso, com o Poder Popular já instituído, os pequenos agricultores foram firmes aliados da classe 

operária, depois que esta foi alçada a uma certa mística diferente das outras classes, embora o 

número de operários em Cuba fosse relativamente baixo. 

A ANAP tem participado ativamente das discussões que levam ao novo modelo agrícola 

do país, ainda que, mesmo após várias retificações, ainda não esteja num ponto que satisfaça os 

agricultores. Em 2010, o governo entregou por decreto diversas terras ociosas para quem nelas 

quisesse trabalhar, porém apenas em usufruto. Não lhes foi passada a propriedade. 

 

Isso tem provocado reservas na sociedade e ainda que tenham entregue 1,18 
milhões de ha a 128 435 solicitantes, no ano de 2011, 30% ainda não tinham 
começado a produzir. As travas burocráticas, como tinha descrito 
anteriormente, continuam com seus efeitos nos controles das colheitas e dos 
preços. (CABRERA & MARQUES, 2012, p.35). 

 

González (2013) corrobora esse questionamento, embora não centre a crítica no fato de 

as terras serem distribuídas em regime de usufruto, e sim no fato de que não ficou claro como 

funcionaria a questão tributária neste caso. Além disso, a questão não é a propriedade das 

terras, e sim  fatores  relacionados  à  produção  agrícola,  como  a  consolidação  de um 

mercado de insumos, o financiamento e a assistência técnica, etc. A questão do modelo agrícola 

tem sido um dos únicos pontos travados do Lineamento, sobre o qual  ainda não houve 

consenso a respeito de como proceder para resolvê-lo. 
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 4.2.2 Organizações opositores atuantes em Cuba 

A mais conhecida organização opositora atuante em território cubano são as Damas de 

Branco. Foi criada em 2003, na última ocasião em que o governo cubano efetuou prisões 

políticas em série, com a detenção de pelo menos 70 dissidentes, condenando-os a penas de até 

28 anos. A alegação do governo era de que eles estavam envolvidos com atividades de 

sabotagem e atentados terroristas. De fato, a virada do século foi turbulenta em Cuba, com 

explosão de bombas em hoteis e sequestros de barcas cheias de pessoas, mesmo turistas, 

enviadas contra a própria vontade para a costa da Flórida. As Damas de Branco se fazem 

representar pelas esposas de alguns desses prisioneiros. Uma década após as prisões, no 

entanto, todos já haviam sido libertados, e a maioria já nem vivia na ilha; mesmo assim, elas 

persistem na sua luta em busca de “liberdade”, palavra de ordem mais usada em suas passeatas. 

A luta das Damas de Branco colheu apoio no mundo todo, em especial dos segmentos 

mais críticos ao regime cubano. O Parlamento Europeu, por exemplo, lhes concedeu em 2005 o 

Prêmio Shakarov, cabendo a elas a vultosa quantia de 50 mil euros. Não foi a única vez que o 

Parlamento Europeu financiou opositores em Cuba a título de prêmio humanitário.  O mesmo 

aconteceu cinco anos depois com o Guillermo Fariñas para pressionar o governo a libertar 

diversos presos políticos que havia na Ilha. O governo depois cedeu, em acordo com a Igreja 

Católica, e Fariñas recebeu seus 50 mil euros (PAYÁ, 2010). 

Nos últimos anos, têm sido comuns as alegações de que as Damas de Branco têm 

sofrido detenções em seus atos. Contudo, quando os episódios são melhor analisados, é 

possível observar que não se tratam de detenções em razão do protesto. O caso é que quando as 

Damas saem as ruas, muitos cubanos costumam cercá-las e protestarem contra elas. 

Frequentemente esse encontro gera conflitos, como cidadãos jogando balde de água para que 

elas deixem as ruas, o que pode ser comprovado em inúmeros vídeos que constam na Internet. 

Nesses momentos de tensão, a reação da polícia consiste em deter as Damas de Branco 

exatamente para garantir a sua integridade física. O governo cubano bem sabe que uma Dama 

de Branco com sangue descendo pelo rosto ou coisa parecida é a imagem que muitos jornais 

precisam para fazer comoção em cima dessa pauta. Além do mais, não há nenhum vídeo, foto, 

ou outra evidência de que as Damas de Branco tenham sofrido repressão na linha do que 

costumamos ver na maioria dos países, isto é, agressão direta e impiedosa por parte da polícia. 
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Na foto abaixo, é possível ver a polícia fazendo um cordão de isolamento para proteger 

a manifestação das Damas de Branco da multidão que as cerca. 
 

 

 

Figura 1 - Protesto das Damas de Branco Foto: Javier Galeano – Associated Press 

 

A Igreja Católica desde o princípio assumiu posição crítica à Revolução. Isso se deu, no 

entender de Girardi, não por contrariar os interesses da burguesia, mas sim porque a Revolução 

"propõe um sistema de valores, uma interpretação da realidade, uma concepção do homem 

novo e um projeto educativo que são alternativos aos da Igreja" (GIRARDI, 1994,p.109). 

Um dos episódios mais emblemáticos envolvendo a Igreja e seu conflito com a 

Revolução foi a Operação Peter Pan, quando a Igreja Católica dos Estados Unidos, em conluio 

com agências internacionais: 

 

[...] levaram adiante uma manobra para estimular a emigração maciça de 
cubanos menores de idade sob a presunção de que o Estado socialista tentava 
privar a família da patria potestas, e dispor do destino dos seus  filhos. Muitos 
católicos cubanos, estimulados pelo Clero, acreditaram nisso e propiciaram o 
êxodo de seus filhos por mais de um ano, atingindo 14 mil crianças. 
(ALONSO, 2012,p.108) 

 

Apesar disso, ainda nos anos 1960 os bispos cubanos se posicionaram contra o bloqueio 

dos EUA, por considerar aquela situação injusta. Após anos de relações tensas, esse 

intercâmbio melhorou após a longa entrevista feita pelo brasileiro Frei Betto a Fidel Castro, que 

virou o livro Fidel e a Religião e ajudou a quebrar o estigma de que um regime socialista 
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precisa necessariamente questionar as crenças religiosas de seu povo. Esse episódio se uniu a 

outros, como o encontro de Fidel com o pastor batista Raúl Suárez, além de ter comparecido à 

visita do reverendo americano Jesse Jackson, candidato à presidência dos EUA. 

Em 1990, no Brasil, na posse  de  Fernando  Collor,  Fidel  fica  impressionado  com  os  

cerca  de  4  mil delegados das Comunidades Eclesiais de Base. Em 1998, como já 

mencionado, o (Papa João Paulo II) visita pela primeira vez a ilha, tendo visitado novamente 

em 2015 – desta vez o Papa Francisco I. 

Sobre o PCC, como já tratamos, em 1991 caíram as exigências religiosas para quem 

quisesse se filiar. Na legislatura 2013-2017, dois deputados religiosos são filiados ao PCC: 

Raúl Suárez (pastor batista) e Oden Marichal (membro da igreja episcopal). Sobre as atuais 

transformações, das quais ele tem sido protagonista nas discussões, Raúl Suárez reitera que não 

há risco de retorno ao capitalismo: 

 

Foi interessante o discurso de Raúl Castro quando tomou posse. “Não fui 
eleito para destruir o socialismo, mas para aperfeiçoá-lo”. A intenção é essa, 
colocá-lo em seu tempo e espaço sobre uma base econômica que sustente e 
que se siga adiante o processo ético de igualdade e justiça. Não há nenhuma 
intenção de regressar ao capitalismo. O povo, nos debates, nunca critica o 
socialismo. Critica os erros que se cometem na construção do socialismo. 
(SUÁREZ, 2012) 

 

 

Uma das entidades opositoras que mais aparece no exterior é a Comissão Cubana dos 

Direitos Humanos. Quase sempre, quando se pretende entrevistar um opositor, procura-se o seu 

líder (Elizardo Sánchez), figura comum em entrevistas à BBC, CNN e TV Martí, que só não é 

mais conhecido que a Yoani Sánchez, dentre os opositores que vivem no país. 

Contudo, não é possível saber se a CCDH é, de fato, uma comissão. Eles não têm 

páginas na Internet nem perfis nas redes sociais. Nas muitas entrevistas já concedidas à mídia 

internacional, nunca ninguém que não fosse o Elizardo falou em nome da organização. Ainda 

assim, é importante frisar sua existência, dada a frequência com que essa entidade é consultada 

pela mídia internacional. 
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Há diversas outras organizações atuantes em Cuba, em todos os campos. 

Ambientalistas, movimentos de jovens, de negros, movimentos culturais, de gênero, etc. Boa 

parte não se envolve nos temas políticos. É o caso, por exemplo, do Afro+, movimento LGBT 

crescente na ilha. Outros são declaradamente opositores, como a Plataforma de Integração 

Cubana, movimento criado para defender os direitos dos negros e que é manifestadamente 

contrário à linha política do governo. 

Uma grande parte dos movimentos opositores em Cuba estão reunidos numa frente 

chamada União Patriótica de Cuba - UNPACU. Essa organização foi caracterizada pelo New 

York Times como "o grupo de oposição mais visível e ativo" no país. A UNPACU foi formada 

por uma parcela de dissidentes cubanos que se recusou a deixar a ilha. Apesar de manter 

vínculos com organizações em Miami - e inclusive seu site ser registrado na Flórida -, a 

UNPACU se declara pacífica. A Anistia Internacional chega a pôr em sua página que: 

 

A União Patriótica de Cuba (UNPACU) é uma organização que agrupa 
movimentos de dissidentes com sede principalmente em Santiago de Cuba, mas 
também em províncias do leste do país. Seu objetivo é alcançar conquistas 
democráticas em Cuba por meios não-violentos. 66 (AMNISTÍA 
INTERNACIONAL, 2012) 

 

A rigor, Cuba é um regime de partido único. Embora não haja nenhuma lei proibindo a 

fundação de outros partidos, todos compreendem Cuba a partir desse prisma, e os próprios 

cubanos não negam. Rafael Marrero (2015) afirma que em Cuba não se sente falta de outros 

partidos porque as memórias do povo cubano do pluripartidarismo são desastrosas, uma vez 

que os tantos partidos "viviam em conflitos que nunca terminavam. O conflito era sempre pelo 

poder, nunca pelo povo". 

Fernando Morais (1984) lembra que quando foram realizadas as primeiras eleições após 

a Revolução, depois de quinze anos, na província de Matanzas, os mais velhos já começaram a 

lamentar: a lembrança que eles tinham de processos eleitorais não passava de bagunça, 

corrupção e desinteresse geral da população. 

                                                      
66  "La Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) es una organización que agrupa a organizaciones de 
disidentes con sede principalmente en Santiago de Cuba, pero también en provincias vecinas del este del 
país. Su objetivo es lograr cambios democráticos en Cuba por medios no violentos" (Texto original). 
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Sobre o que Caballero afirma a respeito de outros partidos, o Yuniel López O'Farril, 

candidato opositor nas eleições municipais de 2015 e que tivemos a oportunidade de 

entrevistar, corrobora, dizendo que 

 

Há mesmo outros partidos sendo fundados em Cuba, mas nunca se  sustentam 
muito tempo. Eu nunca procurei nenhum, mas vez ou outra alguém me 
pergunta: por que você não ajuda os liberais? Por que você não ajuda o 
(partido) nacional? Eu só digo que quero ajudar ao povo cubano, ninguém 
mais. É por isso que não procurei esses partidos nem nunca procurei os 
comunistas. Mesmo assim, entrei no CID depois de muita discussão, porque 
percebi que eles não queriam tutelar como os outros. (O'FARRILL,2015) 

 

O CID a que O'Farrill se refere é o Partido Cuba Independente e Democrática, 

organização política atuante em Cuba e defensora duma plataforma deliberadamente capitalista. 

A organização, fundada a princípio fora de Cuba (na Venezuela, em 1980, com apoio de seu 

presidente Luis Herrera Campins), tem pelo menos 25 células de atuação dentro da ilha, sendo 

quatro delas em Havana. Sua página na Internet, embora possa ser acessado de Cuba, está 

registrado nos EUA (ver figura 2). 

 

 

Figura 2 - Registro da página virtual do Partido Cuba Independente e Democrática. Fonte da 

imagem: do autor. 
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Entre as pautas defendidas pela CID e divulgadas abertamente estão a instituição do que 

chamam de Nova República, regida pelos princípios dos direitos humanos, do pluripartidarismo 

e do livre mercado. Sua proposta de Constituição elimina todas as referências ao socialismo. 

O'Farrill também declara participar de um movimento chamado Alternativa  Cuba 2018, 

cujo projeto principal se chama Candidatos por el Cambio ("candidatos  pela  mudança"), 

capacitando figuras identificadas com a oposição para que possam ser candidatos e tentar 

aplicar mudanças no regime cubano institucionalmente. Em junho de 2015, foi realizado em 

Madrid o Seminário Desafio Eleitoral Cubano, com vistas a que os possíveis candidatos 

 

[...] possam receber dicas de destacados especialistas em comunicação política 
e estratégias de comunicação, e de jornalistas de diversos meios, que 
compartilharam sua experiência profissional e dialogaram sobre aplicações 
práticas no contexto cubano. Os participantes visitaram o Congresso e tiveram 
um encontro com o deputado espanhol Teófilo de Luís; [...] Este evento é 
parte de um grupo de iniciativas convergentes e focadas no cenário político-
eleitoral dos próximos anos de Cuba, tendo em conta o anúncio, feito por Raúl 
Castro, de seu abandono do poder em 2018 e a promessa de que haverá uma 
nova lei eleitoral. 67 (ALTERNATIVA CUBA2018). 

 

Essas indicações parecem fazer crer que há uma tutela sobre figuras identificadas com a 

oposição. O O’Farrill, que declara não entender bem de política, tornou-se candidato de 

maneira meio espontânea, sem envolver sequer a própria iniciativa, e em seguida recebe apoio 

suficiente para participar de cursos de comunicação na Europa. A figura do deputado espanhol 

oferecendo apoio a um seminário eleitoral que deve discutir o futuro de outro país configura 

notória postura intervencionista. 

O Alternativa Cuba está também com o projeto Otro2018 (“Outro 2018”), entre 

diversos outros, cujo propósito é fomentar dentro de Cuba mais pessoas interessadas em 

                                                      
67  "[...] han recibido charlas de destacados especialistas en la comunicación política y estrategias de 
comunicación (como Román Cendoya y María José Canel) y de periodistas de diversos medios (como 
Raúl Rivero y Michel Suárez), que compartieron su experiencia profesional y dialogaron sobre 
aplicaciones prácticas en el contexto cubano. Los participantes visitaron el Congreso, y sostuvieron un 
encuentro con el diputado español Teófilo de Luis; [...]Este evento forma parte de un grupo de iniciativas 
convergentes y enfocadas en el escenario político-electoral de los próximos años en Cuba, teniendo en 
cuenta el anuncio hecho por Raúl Castro de su abandono del poder en 2018 y la promesa de que habrá una 
nueva ley electoral" (Texto original) 
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participar das eleições gerais. Essa oposição institucionalista parece estar não somente ciente, 

mas, mais do que isso, confiante de que a saída de Raúl deve gerar um novo ambiente eleitoral 

no país. 

A participação de opositores nas eleições é algo que nunca foi proibido formalmente, 

embora o ambiente provavelmente fosse menos propenso à aceitação de críticas alguns anos 

atrás. O primeiro registro de candidatura desse segmento assim chamado ocorreu nas eleições 

municipais de 2010, quando se iniciou o envolvimento da oposição no processo eleitoral 

cubano, até então apresentado por eles como "fachada", "cartas marcadas" entre outras 

definições que indicavam seu caráter supostamente propagandístico. 

 

Setores da dissidência cubana iniciaram um novo caminho tratando de ganhar 
força social para poderem ser eleitos no Poder Popular, sistema de governo 
que vai desde os municípios até o Parlamento e até mesmo à Presidência da 
República. Durante os últimos meses, fizeram campanha com o propósito de 
se apresentarem como delegados de circunscrição, uma espécie de prefeito 
municipal encarregado de solucionar os problemas da comunidade. Além 
disso, são potenciais candidatos a deputados. Silvio Benítez, presidente do 
Partido Liberal, se apresentou na circunscrição 47 de Ponta Brava, na periferia 
de Havana. BBC Mundo esteve presente durante a reunião que convocou 120 
vizinhos, que deveriam decidir entre um candidato dissidente e uma do 
Partido Comunista. [...] O resultado, segundo nossas contas, foi de 50 votos 
para a candidata do Partido Comunista, 14 a favor de Silvio e umas 50 
abstenções. 68 (RAVSBERG, 2010) 

 

No ano de 2013, além do mencionado YunielO'Farrill, também se apresentou como 

candidato o Hildebrando Chaviano. Fizemos contato com ele, mas ele preferiu não oferecer 

entrevista para nossa pesquisa, ainda que fosse por e-mail, sem justificar o porquê. O medo de 

aparecer não deve ser uma hipótese, uma vez que ele, que é casado e mora no moderno bairro 

de Vedado em Havana, mantém perfis públicos nas redes sociais, onde frequentemente 
                                                      
68  "Sectores de la disidencia cubana han iniciado un nuevo camino tratando de ganar fuerza social 
para poder ser electos en al Poder Popular, sistema de gobierno que va desde los municipios hasta el 
parlamento y la misma Presidencia de la República. Durante los últimos meses han hecho campaña 
electoral con el fin de postularse como delegados de circunscripción, una especie de edil municipal 
encargado de solucionar los problemas de la comunidad. Son además potenciales candidatos a diputados. 
Silvio Benítez, presidente del Partido Liberal, se presentó en la circunscripción 47 de Punta Brava, en las 
afueras de La Habana. BBC Mundo estuvo presente durante la reunión que convocó a unos 120 vecinos, 
que debieron decidir entre un candidato disidente y una del Partido Comunista. [...] el resultado, según 
nuestras cuentas, fue de 50 votos por la candidata del Partido Comunista, 14 a favor de Silvio y unas 50 
abstenciones" (Texto original). 
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questiona a falta de liberdade na ilha e outros assuntos políticos frequentes, como críticas à 

Venezuela e comemoração à eleição de Macri na Argentina. 

Assim como O'Farrill, Chaviano também tem participado de atividades no exterior, 

como o seminário da Rede Liberal da América Latina (RELIAL 2015) e o Seminário Desafio 

Eleitoral Cubano, em Madrid. Em 2014, apresentou-se com um conjunto de "líderes da 

sociedade civil" na Assembleia Geral da Organização de Estados Americanos (OEA), ainda 

que Cuba não seja formalmente vinculada a este bloco. 

 

 

Figura 3 - Hildebrando Chaviano e YunielO'Farrill, na Sala de Reuniões do Congresso dos Deputados, em Madrid. 

Foto: Susana Iglesias 

 

Não pudemos saber se o Chaviano participa de algum partido. Também não foi possível 

estabelecer alguma correlação entre o "grupo de opositores" de que falava a matéria da BBC 

em 2010 e a rede que tem sido construída pelo menos a partir do ano passado. Apesar de Silvio 

Benitez constar nas redes sociais de Chaviano, não é possível afirmar se o vínculo entre eles é 

pessoal ou político. Ademais, Benítez, derrotado em 2010, não voltou mais a se candidatar, 

tendo, dois anos depois, se mudado para Miami. 

Entre outras organizações que se apresentaram como partido, além do CID e do Partido 

Liberal de Benítez, há os - também liberais - Partido Liberal Nacional Cubano, Partido Liberal 

Cubano e o já mencionado Partido Solidariedade Nacional Cubano. Importante frisar que ter 

ou não vínculo com essas organizações não é condicionante para participar de eleições. É 

possível a candidatura de qualquer um, independente de filiação partidária. Nas eleições 

municipais de 2015, dos 12.589 inscritos, 7.392 eram militantes do PCC, o que significa que 
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algo em torno de 35 a 40% dos delegados nas assembleias municipais não têm qualquer 

filiação69. 

 

4.2.3 Mídias alternativas e oficiais 

Um dos grandes meios de manifestar oposição em Cuba (e fora do país) é por 

intermédio de blogs. O maior caso é a Yoani Sánchez, cujo blog, Generation Y, é traduzido para 

outros 18 idiomas. Além dela, muitos outros opositores se manifestam livremente por blogs ou 

perfis em redes sociais, sobre as quais o governo cubano não estabelece nenhuma política de 

controle. Há inúmeros portais de blogueiros, residentes em Cuba ou Miami, expondo 

informações constantes sobre a ilha. O principal portal é o Desde Cuba, que reúne dezenas de 

blogueiros em incansável atividade midiática, ainda que às vezes reproduzam a crítica que 

fazem às mídias estatais, isto é, mais propaganda do que informação. 

Há sites maiores que servem de fomentadores de conteúdos e debates dessa oposição 

conectada à internet. Os mais conhecidos são o Havana Times e o Miami Herald, páginas 

eminentemente de direita que frequentemente exprimem suas críticas ao governo e ao regime 

cubano, geralmente apresentando-o da pior forma, e procurando sempre questionar os 

argumentos mais fundamentais de defesa de Cuba, que se situam nas conquistas sociais, as 

quais, segundo eles, se restringem ao privilégio de uma elite ou de poucas cidades, estando a 

maioria dos cubanos supostamente sem a menor assistência social do Estado. 

Há também um conjunto de mídias dissidentes "de esquerda", dentre as quais se destaca 

a Red Observatorio Crítico, que oferece eventualmente algumas boas notícias de Cuba 

vinculadas a outras que poderiam ser publicadas em qualquer uma das mídias mais golpistas de 

Miami. O propósito dessas mídias é transparecer imparcialidade; um artifício para tentar levar 

o discurso oposicionista a segmentos nos quais tais mídias não chegam. 

 

O desempenho dos dissidentes "de esquerda" é o mais perigoso para Cuba 
porque ele está camuflado com o manto do "socialismo" e da "democracia 
socialista". Além disso, esses blogueiros dissidentes utilizam um enfoque 
eclético. Isso se realiza combinando alguns artigos isolados que podem se 
considerar positivos sobre Cuba, a fim de ganhar credibilidade dentro do  país 
e entre pessoas de esquerda fora dele. Portanto, essa fachada proporciona uma 

                                                      
69  ¿ Quiénes son nuestros delegados? Granma, 3 de jun. 2015. Ver em: <http://www.granma.cu/ 
cuba/2015-06-03/quienes-son-nuestros-delegados> 
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maior possibilidade de dar credibilidade aos numerosos e muito negativos 
artigos centrados na natureza "autoritária" do sistema político cubano "dos 
Castro". (AUGUST, 2014,p.183) 

 

Observando o trabalho da maioria desses blogueiros, não é possível crer que uma 

"imprensa livre" que defendem se posicionaria de maneira muito diferente da maioria das 

"imprensas livres" de nosso continente, tomando como parâmetro a mídia venezuelana e 

mesmo a brasileira. 

Na imprensa convencional cubana, como sabemos, não há espaço para essa oposição e 

ainda deve demorar para haver. Os Lineamentos não incluíram a imprensa nos segmentos cuja 

presença estatal seria flexibilizada ou suprimida. De qualquer modo, a questão da liberdade de 

imprensa não parece ser um problema central em Cuba do que noutros países. Já se tornou 

famosa a sentença do jornalista que, questionado por Fernando Morais (1976) se havia 

liberdade de imprensa em Cuba, respondeu dizendo que essa tal liberdade não existe em lugar 

algum, e que isso era muito mais um eufemismo burguês; onde quer que se vá, afinal, a 

imprensa obedece aos interesses da classe dominante, e em Cuba não seria diferente. 

Curiosamente, as maiores críticas dos jornalistas cubanos residem menos no modelo de 

imprensa institucionalizado, e mais em problemas extralegais, como a recusa da burocracia a 

fornecer informações essenciais. Arnold August lembra que: 

 

O paradoxo é que o que está limitando nesses momentos a liberdade de 
imprensa em Cuba não é o socialismo. Pelo contrário: [...] o problema da 
imprensa reside nesses burocratas e indivíduos corruptos que lutam contra a 
atualização do socialismo. O propósito das mudanças econômicas é tornar 
mais eficiente o socialismo e responder às necessidades do povo. Portanto, 
afeta diretamente o modo de vida e os benefícios materiais desses burocratas 
envolvidos em corrupção. (AUGUST, 2014, p.178. grifos do autor) 

 

Ernesto Gutiérrez (2015), jornalista que entrevistamos, concorda nesse ponto. Ao 

contrário de outros países socialistas onde a burocracia é incorporada na figura do Partido, em 

Cuba ela se tornou, em boa medida, autônoma em relação a ele, e sua presença é um dos 

grandes entraves para uma política midiática mais democrática na ilha. Segundo Gutiérrez 

(2005), "O problema não é a censura formal, é o desprezo de parte da burocracia pelo trabalho 

da imprensa". 
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Esse respaldo que a mídia tem não nega a necessidade de se readequar o modelo de 

imprensa. Os maiores entraves para essas mudanças se encontram nos riscos existentes no 

bloqueio. Luis (2013) aponta que a imprensa vertical é um componente de segurança nacional, 

sobretudo em se tratando de um país cercado, e vítima de uma política de sabotagem americana 

que também alcança o campo da mídia. É o caso, por exemplo, das transmissões das já 

mencionadas Rádio Martí e a TV Martí. O propósito de sabotagem fica notório quando se 

observam os mecanismos de transmissão dos sinais da TV Martí, que são enviados a Cuba a 

partir de um avião que sobrevoa a ilha por horas. As palavras de Daniel Ferrer, que foi da 

UNPACU em Cuba e participa do movimento cubanoamericano nos Estados Unidos, 

representam o pensamento de muitos cubanos que vivem em Miami: ele defende uma maior 

intervenção do governo americano em Cuba, particularmente no campo da mídia. “O controle 

que Cuba tem sobre a mídia é o maior obstáculo para as pessoas acordarem e canalizarem sua 

rebelião. Transmitir a TV Martí de um avião é muito caro, mas as pessoas assistem” (FERRER, 

2016). Fica nítido que, mesmo com uma oposição atuante dentro dos marcos institucionais 

cubanos, ainda reside nos cubanos que se apresentam como exilados uma postura menos 

legalista, defensor de nítidas medidas que fomentem “rebelião” em Cuba. Essas medidas 

referendam os riscos mencionados por Luis de uma abertura maior da atividade de imprensa, 

dificultando inclusive a adequada conciliação entre Partido e Estado. 

 

 

4.3 Entre o Partido e o Estado 

J. Chasin (1977) destaca que um dos critérios principais para caracterizar uma 

sociedade totalitária é a existência de um regime de "partido único", que gera, pela sua própria 

natureza, à confusão entre o Partido e o Estado. Já explicamos como essa tradição soviética 

influenciou na decisão cubana de organizar todas as forças apoiadoras da revolução em um só 

partido, ainda que os próprios cubanos Luis Caballero (2015) e Rafael Marrero (2015), 

entrevistados na ocasião de nossa viagem a Cuba, lembrem que a história de Cuba já oferecia 

respaldo a essa ideia, baseados, sobretudo, na lembrança da desastrosa experiência de 

pluripartidarismo no país. 

Também é Caballero que tenta explicar que em Cuba essa confusão entre partido e 

Estado não encontra procedência. O primeiro argumento é de que não é proibido fundar outro 
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partido em Cuba; o que ocorre é que, como a participação eleitoral não exige filiação 

partidária, são poucos os eleitores - mesmo os que se apresentam eventualmente como 

opositores - que estão vinculados a algum partido em atividade. Nesse contexto, "partido em 

Cuba só pode ser programático, só pode ser pedagógico. Não se pode fundar um partido para 

transformá-lo numa mesa de negócios. Talvez por isso ninguém faça outro (partido)" 

(CABALLERO, 2015). 

O outro argumento usado para questionar a tese da confusão entre Estado e partido se 

ampara na composição da direção dessas duas instâncias; não sendo as mesmas pessoas 

ocupando os lugares de comando em ambas, a autonomia de cada uma está reservada. 

 
[em Cuba] as direções de cada um são compostas por pessoas diferentes, com 
exceção de Raúl. O que há é uma diferença de funções. A função do Partido é 
pedagógica. Ele mobiliza, ele formula. Mas não executa. Quem legisla e quem 
executa, baseados nas resoluções de todo o povo são a ANPP e o Conselho de 
Ministros. (CABALLERO,2015) 

 

Apesar das palavras de Caballero, não é possível dizer que o papel do PCC se resume a 

formular e mobilizar. Na medida em que postos estratégicos do Estado e da sociedade civil 

estão representados por elementos do Partido, então é sim possível afirmar que o PCC também 

dirige a sociedade. Mesmo com a perda de certos privilégios no correr dos últimos vinte e 

cinco anos, sua condição permanece sendo, senão de direito, pelo menos de fato, a de uma 

organização que detém o monopólio do poder estatal, o que não necessariamente configura 

uma simbiose entre Partido e Estado, característica que em Cuba só foi reconhecida nos 

primeiros lustros da Revolução, quando não havia sido ainda instituído o Poder Popular, o que 

veio a ocorrer em 1976. 

Esses aspectos mencionados dificultam a qualificação do regime cubano como 

totalitário, de modo que, pelo menos neste item, temos um ponto pacífico. Seria Cuba, então, 

uma democracia? Evidentemente, se a noção de democracia for a democracia liberal, inspirada 

na americana, Cuba não se encaixa. De qualquer modo, não é esse o único conceito de 

democracia que temos. Mesmo o liberal Robert Dahl (1989) reconhece que há inúmeras teorias 

democráticas, posição que conta a favor de Cuba, que se considera uma democracia, ainda que 
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entre se considerar qualquer coisa e sê-lo de fato haja uma distância não necessariamente 

pequena. 

Do ponto de vista da teoria marxista, Cuba, como toda sociedade, é uma ditadura de 

classe, que pode se travestir de uma democracia formal. Essa formalidade seria perdida quando 

houvesse uma crise de hegemonia, o que obrigaria a classe dominante a fazer uso da coerção, 

levando, em casos extremos, a uma ditadura aberta, ocasião em que o Estado se poria 

supostamente acima das classes. Karl Marx (2012) se refere a isso quando afirma que após o 

desfecho da luta – isto é, a instituição da ditadura aberta, ou um estado de exceção - todas as 

classes se inclinam perante a "culatra". 

Se considerarmos, baseados em Poulantzas (1976), que essa ditadura aberta surge para 

remediar uma típica crise de hegemonia dentro do bloco no poder e nas relações deste bloco 

com as massas populares, fica difícil afirmar, considerando o que já analisamos, que em Cuba 

reside uma ditadura aberta, ainda que alguns critérios pudessem ser aplicados, em nossa visão 

muito mais influenciados pelo contexto de bloqueio do que necessariamente por risco de 

conflitos internos que viessem a ferir a ordem. 

Entretanto, esse risco parece mesmo não existir nas circunstâncias atuais em Cuba, em 

grande medida pelo fato de os cubanos (diferentemente dos soviéticos, por exemplo), aceitarem 

muito bem a crítica e mesmo a estimularem. Não à toa os discursos de Fidel foram sempre 

ácidos, prática reproduzida também nos discursos de Raúl. Nepomuceno lembra que o PCC 

teve papel importante para transformar a crítica num hábito cotidiano da população: 

 
A principal tarefa foi efetuada pelo Partido Comunista nessa revitalização da 
crítica, como se disse em La Habana, de estender o ato de criticar aos meios 
de difusão, ou seja, rádios, jornais e a televisão controlados pelo Estado. Os 
limites e condições dessa novidade foram estudados detalhadamente por um 
grupo criado pelo PC. (NEPOMUCENO, 1981, p.98) 

 

Com efeito, essa prática permanece comum, sendo frequente o exercício da crítica nas 

ruas, nas filas, nas mídias, na Academia, etc. e na sociedade civil cubana em geral, prática que 

torna certamente mais saudável a relação entre Estado e os diversos componentes da sociedade 

civil.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pesquisar Cuba não é fácil. Trata-se de uma difícil temática, uma vez que envolve 

paixões, e envolve sempre uma luta dura contra os preconceitos. Não é fácil tentar entender 

essa realidade à margem das explicações apressadas que a entendem como o paraíso ou como 

um inferno. 

Nosso interesse pela realidade cubana é antigo. A mística que existe em torno desse país 

não está lá à toa. Cabia-nos procurar compreender sob que circunstâncias foram conquistados – 

e mantidos – índices sociais não igualado por nenhum outro país deste outrora chamado 

Terceiro Mundo. 

Cuba é uma sociedade moderna, onde se manifestam todas as vicissitudes da luta 

política, do conflito entre as classes, das contradições entre Estado e sociedade civil, dos 

aparelhos de hegemonia em constante trabalho de produção do consenso. Sendo uma sociedade 

moderna, também tem seus conflitos geopolíticos, seus preconceitos latinos, seus recursos 

naturais limitados. A explicação marxista sugere que sem o adequado desenvolvimento das 

forças produtivas, não há possibilidades de emancipação. Cuba não foge a essa regra. Trata-se 

indubitavelmente de um país soberano, mas sua emancipação só pode ser admitida em termos. 

Que falta a Cuba se não, exatamente, forças produtivas?! É possível negar que suas restrições 

políticas ainda pendentes são respostas, diretas ou indiretas, ao bloqueio que esse país sofre?! 

Não parece prudente, pelo menos. 

Nesse trabalho, pretendemos nos envolver numa incursão a respeito de que Cuba é essa 

que, se antes se fechava em si mesma, arredia até às ideias dos camaradas soviéticos, agora se 

abre ao mundo. O que aconteceu para tal mudança de postura? É um ato de surpresa dentro de 

sua batalhada história, uma espécie de blefe geopolítico? 

Ora, essa nova Cuba não nasceu no VI Congresso. Ela vem de um processo,construído 

às vezes a passos lentos, dando às vezes seus passos atrás, numa aula prática de como enfrentar 

um império diariamente, o que não pode resultar exitoso se não se tiver muitas táticas prontas 

para serem aplicadas, cada uma à situação que lhe exige. Tendo ocupado as manchetes 

inúmeras vezes sem ser membro de nenhuma das grandes comissões da ONU ou da OEA — da 

qual, aliás, sequer pode participar; só ela é quem perde, por sinal —, Cuba vem demonstrando 

para o mundo que é possível interferir nele sem possuir uma bomba nuclear sequer, sem ter 
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nenhum projeto de intervenção a países mais pobres sobre os quais exerce coerção; Cuba 

demonstra que é possível aplicar uma política de solidariedade internacional semque  isso  

signifique  a  socialização  da  pobre,  estigma  que  lhe  tem  caído  de maneira inadequada, 

pois a pobreza socializada de Cuba não é culpa de si própria — como fora dos chineses nas 

aventuras coletivistas dos anos 1950 e 1960. 

Não podemos, portanto, encerrar esse estudo, sem uma avaliação de caráter prognóstico 

a respeito do futuro de Cuba. Não é nosso interesse, claro, fazer exercícios de futurologia; no 

contexto das lutas de classes (seja no campo nacional ou global), o jogo pode virar muito 

rápido. Mas é possível vislumbrar o que Cuba gostaria de ser — se o será, lá na frente 

saberemos. 

 

5.1 Restauração capitalista? 

Já nos anos 1990, era comum, não somente no Brasil como no mundo todo, 

personalidades ratificarem: Cuba está seguindo os passos que deverão levar a uma restauração 

do capitalismo no país. E isso não era restrito a organizações de esquerda que consideravam 

que o país feria princípios básicos do marxismo-leninismo. Carlos Alberto Sardenberg (2002) 

já dizia há mais de dez anos que “Cuba vai cair no capitalismo, como ocorreu com todos os 

regimes socialistas do século 20”. No processo de produção desta pesquisa, apresentamos 

resultados parciais em eventos acadêmicos nacionais e internacionais, e, não raro, deparávamo-

nos com sentenças da mesma natureza: “Cuba está num processo de transição lenta, gradual e 

segura ao capitalismo”. 

Não se pode dizer que esta hipótese é impossível de ocorrer. Porém, vamos pensar nos 

termos que a ela estariam atrelados algumas vicissitudes. 

Que Cuba está num processo de transição, isso é inegável. Contudo, a questão mais 

importante que nós precisamos levantar para nós mesmos seria: quem está dirigindo essa tal 

transição? Há certamente um grupo político, alguma instituição, à frente, conduzindo-o, tendo 

papel hegemônico em sua direção, afinal nenhuma transição ocorre espontaneamente. Algum 

interesse ela está privilegiando. 

Para facilitar, poderíamos reduzir as possibilidades a apenas duas: o mercado e o 

Estado. 
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Caso reste dúvidas, um olhar na História nos ajuda a resolver esse enigma. Não existe, 

afinal, sob a condução do mercado, nenhuma transição que se dê de forma lenta, gradual e 

segura. Não foi assim em nenhum dos países do Leste Europeu em 1989, que voltaram a 

conviver com os “modernos” males do Ocidente, como tráfico de drogas e prostituição. Não foi 

assim com os países do norte da África em 2011, tragados por guerras civis. Não foi assim com 

os países da América Latina nos anos 1990, caídos de um só golpe na onda neoliberalizante, 

que viram seus patrimônios evaporarem e seu povo ficar à míngua, excluídos da festa. 

Não foi assim nem sequer no que um dia foi um império com ares de indestrutibilidade 

chamado União Soviética. Ali, num espaço de poucos anos (dois, três?)após as primeiras 

fagulhas de abertura econômica, o país já estava esfacelado, fragmentado, empobrecido e o 

novo todo-poderoso governo russo — a serviço do mercado, lembremo-nos sempre — 

completava o serviço com bombardeio ao Parlamento, quando necessário. O capital, afinal, não 

tem escrúpulos. 

Por que, então, somente em Cuba a restauração capitalista se daria de maneira “lenta, 

gradual e segura”? 

Não há resposta para esta questão que não passe por admitirmos que de fato não é o 

mercado quem conduz a atual transição por que passa esse país. De imediato, isso nos leva a 

acreditar que, se o Estado Cubano, está dirigindo esse processo, então não importa qual seu 

grau de eficácia: ele já está num grau de soberania muito acima da maioria de seus ditos países-

irmãos. Em muitos deles, se houver Estado constituído já é muito. Noutros, até há Estado, é 

verdade, mas não há qualquer soberania. Ele não dirige suas nações para lugar algum. 

Seria um bom exercício lançar essa questão também ao Brasil: temos um projeto de 

Estado? Temos qualquer coisa que minimamente se pareça com os Lineamentos cubanos, isto 

é, com o projeto de país que queremos ser daqui a cinco anos? 

Não é simples entender o fenômeno Cuba. Não pode sê-lo, afinal, quando nós ouvimos 

durante décadas as notícias de que o país proibia cidadãos de viajar, prendia desertores e 

executava prisioneiros, mas não ouvíamos as notícias que davam conta de aviões cubanos 

derrubados por bombas, de infecções bacteriológicas inseridas deliberadamente na Ilha em 

vários pontos diversos do país, simultaneamente nem nos contavam sobre explosivos em hoteis 

da capital, ou talvez sobre aviões estrangeiros que sobrevoavam o espaço aéreo do país sem 

autorização. 
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5.2 Que socialismo? 

Embora a Revolução Cubana não se declarasse socialista no seu princípio, ela assimilou 

princípios fundamentais dessa teoria política, e, em que pese seus esforços para se libertar do 

peso da herança soviética — os responsáveis por introduzir Cuba nesse universo —, não parece 

haver nenhum interesse em suprimir o socialismo como princípio fundamental no país. Isso faz 

com que frequentemente nos questionemos: para que socialismo se dirige Cuba? 

Ora, socialismo é um modo de produção que só pode ser efetivamente realizado num 

contexto de superação do capitalismo. Nenhum dos países que promoveram revoluções 

socialistas alcançaram esse estágio. No caso de Cuba, não foi diferente. Sua condição de 

pequeno mercado exportador era suficiente para manter o país em décadas, talvez séculos de 

desenvolvimento dependente. Mas Cuba enfrentou sua situação e se libertou da condição de 

colônia moderno, de falso protetorado. Agora luta para aplicar um sistema cuja primazia seja 

aquela clássica, socialista: “a cada um segundo o seu trabalho”. As dificuldades econômicas, 

entretanto, impedem até que o próprio trabalho possa se realizar. 

Cuba se situa, assim, se utilizássemos a premissa que os chineses usam, no estágio 

primário do socialismo, o que pode ser percebido especialmente pelo estado da tecnologia e da 

ciência permanecerem atrasadas em relação ao centro do sistema, além da carência de 

autonomia de financiamento. É curioso pensar no exemplo dos chineses, porque eles, embora 

estejam num elevado patamar de crescimento econômico há quase quatro décadas, continuam 

tendo deficiências fundamentais quando comparados com os cubanos, especialmente no que se 

refere ao fato de que há, na China, parte da população vivendo em dificuldades e, além disso, 

sofrer grandes disparidades regionais de ordem econômica, social e cultural. Seu tamanho 

gigante facilita nisso. 

O grande empecilho existente no fato de o socialismo ter se tentado aplicar em 

sociedades periféricas é que, em determinado momento, será inevitável o efeito da herança de 

sistemas anteriores, que podem ser reprimidos, mas não podem ser suprimidos, sobretudo 

quando falamos de um país pequeno e de recursos limitados como Cuba. Essa herança, 

evidentemente, não traz bom efeito. Elias Jabbour afirma que “a consequência dessas 

influências é sentida nas superestruturas de países como China, Cuba e Vietnã: são muito 
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sensíveis à fluidez (corrupção, influência de culturas estrangeiras, sobrevivências feudais, 

etc.)” (JABBOUR, 2010, p.101)70. 

Essas e outras contradições impedem que esses países avancem ao socialismo pelo 

simples desejo de seu povo ou pela "vontade política" de seus governantes. Sem a base 

material que dê sustentação econômica à nova sociedade, é impossível superar os limites do 

capital. 

 

A transformação de uma forma de propriedade por outra qualitativamente 
superior historicamente condicionada está precedida de sucessivas 
transformações quantitativas das forças produtivas, da divisão social do 
trabalho e de sua capacidade produtiva que são lugar a uma nova qualidade 
que anula e supera o estágio anterior que lhe deu origem. 71 (PEÑA, 2012, p.) 

 

O Século XX nos trouxe inúmeras revoluções influenciadas, em maior ou menor grau, 

pela teoria marxista. Elas procuraram, a seu modo, buscar a melhor forma de transição, sendo 

malsucedidas na maior parte dos casos. Se considerarmos que o bloco soviético caiu muito 

mais por conflitos políticos internos aliados ao problema da limitação que a economia 

encontrou para se desenvolver após um determinado estágio, podemos inferir que  Cuba parece 

estar tentando resgatar algumas dessas lições para impedir que a estagnação econômica gere 

novas insatisfações. 

Sobre outros temas comuns quando se pensa no socialismo real — como a ausência de 

liberdade de expressão —, Cuba já vem dando exemplos de que o socialismo pode, sim, 

conviver com críticas, sem que isso precise ser respondido com exílios forçados ou mesmo a 

prisão. O mesmo vale à liberdade de afirmação política. Alguns saltos qualitativos são dados 

quando um candidato declaradamente opositor - que viaja com frequência para Miami e volta 

logo em seguida - recebe o seu direito de participar politicamente, desde que, evidentemente, 

de maneira pacífica e dentro da ordem estabelecida. 

                                                      
70  Cf. nota 18. 
71  "La transformación de una forma de propiedad por otra cualitativamente superior históricamente 
condicionada está precedida de sucesivas transformaciones cuantitativas de las fuerzas productivas, de la 
división social del trabajo y de su capacidad productiva que dan lugar a una nueva cualidad que anula y 
supera el estadio anterior que le dio origen" (Texto original). 
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Enfim, precisamos admitir que sobre o socialismo residem mais perguntas do que 

respostas, tanto em Cuba como na China e mesmo nos países não-socialistas, onde se 

encontrem defensores desse sistema. Ainda somos tão virgens quanto em 1917, embora já não 

tão inocentes: temos um século de experiências que nos dão lições de como podemos levar 

saúde, educação, abrigo, cultura e esporte a toda a população; e que, ao mesmo tempo, nos dão 

lições do que devemos nãofazer. 

Sendo um enfoque dialético, não nos preocupamos aqui em qualificar o socialismo 

cubano a partir das velhas premissas economicistas, reducionistas e deterministas, que, como 

lembra Spinelli (2014), já foram devidamente superados, em especial pelos esforços de Lukács, 

Gramsci, Sartre e Kosik. Pretendemos, na verdade, oferecer um enfoque abrangente e 

qualificado acerca do socialismo realmente existente, dentro das condições de uma ilha cercada 

do Caribe. As lições oferecidas por Marx e desenvolvida pelos pensadores subsequentes, afinal, 

devem ter sempre um pé na realidade — um esforço que Cuba talvez venha conseguindo 

manter melhor do que ninguém. 
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APÊNDICE 
 
Entrevista com Luis Caballero, militar aposentado, secretário geral do PCC em La 

Habana. Realizada em 14/06/2015. 
 
 

 Como você se tornou militar e como se ligou ao PCC? 
 Desde criança eu gostava da revolução, de Fidel. Eu tinha 13 anos quando ocorreu a 
invasão da Baía dos Porcos. Fui lá com um grupo de amigos tentar ajudar a resistência. Não pude 
pegar em armas, mas deram pra gente a tarefa de conduzir feridos até Santa Clara, onde tinha um 
hospital maior. Pouco depois me filiei, aos 16 ingressei no serviço militar, onde fiquei por trinta e 
poucos anos, até sair de lá como oficial. 
  
 Você participou de missões estrangeiras? 
 Estive por alguns meses na Etiópia e passei dez anos em luta na guerra de libertação de 
Angola. Há alguns anos fui eleito presidente da Associação de Ex-Combatentes, posto no qual 
ainda me mantenho. 
 
 E no Partido, desde quando você está na secretaria geral? 
 Eu já ocupava cargos no Partido enquanto trabalhava e depois ocupei o posto de 
secretário-geral na minha província natal, Matanzas. Quando me casei, vim morar em Havana e 
aqui dei continuidade à minha militância, tendo sido no último congresso eleito secretário-geral. 

 
Quantos são os membros do PCC hoje? 
Nosso partido segue os princípios marxistas e nacionais. Temos como referências Marx, 

Lênin e José Martí, síntese construída por Fidel durante toda sua luta. Hoje somos cerca de 1 
milhão, e para se filiar fazemos sempre uma investigação para termos certeza de que estamos 
agregando quadros da sociedade, pessoas que influenciem as demais e tenha capacidade de 
mobilizá-las quando necessário, e é sempre necessário. 

 
E como os não-filiados veem o Partido? 
Em geral, todos têm boa impressão do PCC porque o Partido procura agregar sempre os 

melhores em determinadas funções sociais, aqueles sujeitos mais ativos nos bairros, no trabalho, 
entre as mulheres, entre a juventude e em outros ambientes. Além disso, eles não estão alijados 
das decisões. Os debates congressuais mobilizam muito mais gente do que a militância do 
Partido; na verdade, nossos filiados são apenas o ponto de partida de um debate que se estende a 
milhões de pessoas. 

 
E quem não é filiado pode sugerir pontos? 
Sim, todos podem. Os Lineamentos foram construídos a partir do debate de milhões de 

pessoas, muitas das quais, evidentemente, não filiados. Não fazemos essa distinção quando se 
trata de sugestões. 

 
Qual a relação do PCC com o governo? 
Nosso Partido mobiliza milhões de pessoas para decidir qual linha deve ser aplicada pelo 

governo. Os que são eleitos trabalham para aplicar essa linha. 
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Mas nem todos os deputados e ministros são filiados, não é? 
Não porque não exigimos filiação partidária para o exercício da política. 
 
Então supondo que o cidadão seja eleito sem estar vinculado ao Partido, mesmo 

assim ele precisa seguir as deliberações do PCC? 
Sim, o PCC constrói seus congressos, formula suas resoluções e apresentamos ao Poder 

Popular para que sejam postas em prática. 
 
Isso não gera uma crítica comum que existe aos países socialistas que é o fato de 

Partido e Estado se confundirem? 
Não em Cuba, porque as direções de cada um são compostas por pessoas diferentes, com 

exceção de Raúl. O que há é uma diferença de funções. A função do Partido é pedagógica. Ele 
mobiliza, ele formula. Mas não executa. Quem legisla e quem executa, baseados nas resoluções 
de todo o povo são a ANPP e o Conselho de Ministros. 

 
Sobre as organizações sociais, que vínculo o PCC mantém com elas? 
Não há vínculo formal. Cada organização de massa tem suas tarefas. Em Cuba temos mais 

de 2 mil organizações em atividade. Aqui há uma sociedade civil constituída, não somos um 
Estado sem sociedade civil como frequentemente se diz por aí. Temos organizações de tudo, de 
artesãos, de músicos, de economistas, grupos culturais, etc. As maiores organizações são a CTC, 
a FEU, a ANAP, os CDR e a FMC. Não é o PCC quem as dirige, cada uma delas tem seus 
congressos e suas eleições internas, dos quais podem participar comunistas e pessoas comuns. 

 
E oposição, existe? 
Há uma oposição constitucionalista sendo amadurecida, porém infelizmente é preciso 

sempre ser cuidadoso. Você sabe de quantas ações terroristas Cuba já foi vítima? Inúmeras. 
 
Por que não há outro partido em Cuba? 
Ora, não é proibido. Não há nenhuma linha na Constituição ou nas leis dizendo que é 

proibido fundar um partido. A diferença é que aqui o partido não tem função eleitoral, você não 
precisa deles para participar da política. Então partido em Cuba só pode ser programático, só 
pode ser pedagógico. Não se pode fundar um partido para transformá-lo numa mesa de negócios. 
Talvez por isso ninguém faça outro. 

 
Há alguns que se apresentam como tal por aí, não é? 
Há inúmeros, porém pouquíssimos chegam á luz do dia. A maioria é fundada após uma 

conversa animada, mas é sempre assim, nada programático. Os que duram mais que alguns dias 
já são raros. 

 
Há também um amparo histórico nessa coisa do partido único, né? Desde Martí... 
Sim, nosso patrono José Martí fundou o Partido Revolucionário Cubano, que ele dizia ser 

o único partido cubano, afinal a maioria se compunha de saudosistas da colônia, anexionistas, 
eram todos uns vende-pátria. O pluripartidarismo em Cuba não representa outra coisa na 
memória popular senão tragédia, porque o pluripartidarismo só valia para a máfia. O PRC foi 
dissolvido tão logo o país se tornou independente, e seria recriado sob a forma de Partido 
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Comunista, que virou o PSP, reunificada com os movimentos revolucionários de 59 até se tornar 
o PCC em 65. Há uma linha de continuidade que explica o respaldo que o PCC tem na sociedade. 

 
O PCC pensa no risco de que Cuba perca o controle da atualização de seu modelo 

econômico? 
O risco sempre existe, nunca deixamos de considerá-lo. Mas cremos que estamos bem 

assentados. A atualização está justamente sendo feita para que nossa economia cresça sem que 
percamos o controle dela. Por isso, o Estado controla as instâncias estratégicas: Energia, 
informática, telecomunicações. Outras coisas são em cooperativas. Há diversas modalidades 
empresariais, mas não devemos ter uma grande indústria privada. 

 
Há críticas internas a essa atualização? 
Sim, há críticas porque nós, cubanos, especialmente os do PCC, somos os primeiros 

críticos de nossas próprias atividades. As críticas situadas entre os que defendem a atualização é 
que devemos avançar de maneira mais acelerada, Eles pensam que as mudanças estão sendo 
graduais demais. Já as críticas entre os que são contrários é de que esse processo é um retorno ao 
capitalismo, mas ela não procede? 

 
Como Cuba deve estar daqui a alguns anos, quando ela for completada? 
Essas coisas nunca terminam, mas é claro, pretendemos estar com outro perfil, mais 

dinâmico, com mais acesso aos bens modernos. Do ponto de vista econômico, nosso desejo é 
construir uma economia de serviços; que Cuba consiga, a partir da exportação de serviços 
qualificados (engenheiros, médicos, fisioterapeutas, professores...), obter grandes rendimentos. 
Construir uma indústria forte é importante, mas pensamos que é também custoso e, num mundo 
globalizado, nem sempre é necessário que mais uma nova indústria nacional seja erguida. No 
final das contas, o que não queremos é depender demais, por exemplo, de maquinário de 
reposição de determinado país que deverá nos faltar quando esse país, por uma razão ou outra, 
não mais tiver ou não mais quiser nos oferecer esse recurso. 

 
Em resumo, Cuba quer evitar um novo Período Especial. 
Sempre, nenhum povo merece passar por aquilo, por aquela penúria. 
 
O fim da libreta não pode gerar o risco de que a fome volte ao país? 
De maneira alguma. Enquanto tivermos um povo trabalhando e um regime de seguridade 

estável como o nosso, esse risco não existe. A libreta vai acabar porque a essa altura não faz mais 
sentido manter subsídios regulares a quem não precisa dele, sobretudo porque isso gera um custo, 
que é a manutenção de açougues e padarias estatais onde os recursos da libreta podem ser 
adquiridos sem que o povo não mais necessite deles, pois agora já tem dinheiro para comprar 
comida onde bem entender. A proposta é deixar de subsidiar a comida para subsidiar as pessoas, o 
que oferecerá a elas mais liberdade de consumir o que elas querem, dinamizando a economia, 
desafogando o Estado e sem risco de que a fome volte. 

 
Que outros recursos são subsidiados hoje? 
Transporte, água, energia, educação, saúde e comida. Recordo-me desses. Desses, apenas 

a libreta está com um fim estipulado no horizonte. 
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Como está a expectativa para o retorno às relações com os Estados Unidos? 
Temos boas expectativas, mas não nos iludimos. Sofremos agressões de toda natureza 

desde nossa revolução, não podemos crer que eles alteraram toda sua postura. Até porque não se 
trata somente da relação deles conosco, mas também da relação deles com os mercenários da 
Flórida. 

 
Quais foram as agressões mais graves? 
É difícil apontar. Mas a mais grave, claro, foi a invasão da Playa Girón (Baía dos Porcos), 

patrocinada pelo governo dos EUA, que tiveram que reconhecer isso. Alem delas, tivemos vários 
ataques. Também tivemos a derrubada do voo 455 da Cubana de Aviación, que matou vários 
jovens cubanos. Navio bombardeado... Tivemos epidemias deflagradas simultaneamente na parte 
oriental, central e ocidental do país, o que mostra que ocorreram propositalmente. O Anthrax, que 
aterrorizou os americanos em 2001, já nos era conhecida desde os anos 70, quando os EUA nos 
infectava com o vírus. Além disso, tivemos explosões de hotéis, invasão do espaço aéreo cubano, 
distorção deliberada dos sinais com o intuito de atrapalhar nossos operadores de voo, envio de 
transmissão de rádio e TV desde Miami com o intuito de mobilizar o povo a um golpe, tudo com 
amparo e financiamento do governo dos EUA. 

 
É possível que as relações sejam normalizadas com um histórico desses? 
Possível é, mas nós temos nossas condições, que são a libertação dos cinco presos, a saída 

de Cuba da lista de países terroristas, o fim da Base de Guantánamo e o pagamento de uma 
indenização pelo bloqueio e pelos tantos mortos que foram vítimas diretas dele72. 

 
Cuba não tem mais presos políticos? 
Não temos mais. O último foi um agente americano, libertado em troca aos cubanos 

presos injustamente. 
 
Como são tratados os prisioneiros políticos? 
Não têm luxos nem necessidades. Não há nenhum tratamento especial. A eles é dado o 

que é o direito a todo cubano preso. 
 
Esse agente americano chegou a fazer greve de fome. 
Mas não foi em protesto a Cuba, e sim aos Estados Unidos, que simplesmente o 

abandonaram. Há muita coisa que se fala sem o menor cuidado. Você já ouviu falar de Armando 
Valladares? Foi um preso político que, segundo diziam os opositores, sofria maus tratos na prisão 
e ficou paralítico. Fizeram um chamado mundial pela sua liberdade. A França lhe ofereceu asilo e 
Cuba concordou. Valladares foi levado de cadeira de rodas ao aeroporto e quando chegou alguns 
metros antes do avião francês, os soldados pararam e lhe disseram para escolher, se continuaria 
passando por paralítico e voltava à prisão, ou se levantava e entrava no avião com as próprias 

                                                      
72  Na ocasião da entrevista, os cinco presos cubanos já haviam sido libertados. Um deles (René 
González) em 2011 e os outros quatro (Gerardo Hernández, Antonio Guerrero, Ramón Labañino e 
Fernando González) em 2014. No segundo semestre de 2015, Cuba sairia da lista de países considerados 
terroristas. Sobre a indenização, Cuba alega ter acumulado, até o final de 2014, uma dívida de 116 bilhões 
de dólares com o bloqueio. Os EUA também alegam ter dívidas decorrentes das nacionalizações cubanas 
nos anos 1960, que hoje estariam calculadas em cerca de 7 bilhões de dólares. 
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pernas. Ele levantou e saiu correndo! (risos) Ficou desmoralizado. Cuba mostrou os vídeos dele 
no cárcere, não era doente coisa nenhuma, estava sempre fazendo exercícios. 

 
E as Damas de Branco? Os cubanos as conhecem? 
Conhecem, mas e daí? Elas não falam por ninguém. Não têm nem motivação de existir. 
 
Por que não? 
Porque elas se organizaram para lutar pela libertação de seus esposos. Mas todos já estão 

livres! Alguns nem vivem mais em Cuba. Ainda assim, elas continuam aí. Tudo bem, é a escolha 
delas, é um direito. Mas o povo cubano não se importa. 

 
Como reagem quando elas vão as ruas? 
Cercam elas e vaiam, gritam "Viva Fidel". 
 
Por falar em Fidel, como ele está? Ele aparece? Há boatos que dizem que ele vive 

num desses cayos (ilhas), é verdade? 
Claro que não! Fidel vive aqui, na 5ª, alguns km depois do bairro Vedado. Ele está bem, 

aparece pouco, mas escreve muito. 
 
Algumas últimas perguntas... qual a relação do Partido com a imprensa? 
O Partido tem sua imprensa. Os camponeses têm a sua revista, a juventude também. Há 

várias por aí. Nossa TV tem funções educativas, formativas e recreativas. Aqui temos o Canal 
Educativo, o Canal Desportivo, a Multivisón, a Telesur e as TVs provinciais. Em termos de rádio, 
há as Radio Rebelde e Havana Cuba e outras duas que não me recordo, além das emissoras 
provinciais e municipais. 

 
Qual a situação dos negros e homossexuais em Cuba? 
Os negros são minoria em termos absolutos em Cuba, mas a situação deles já melhorou 

muito, já ocupam vários postos relevantes, o que ajuda a diminuir o racismo. Há dois anos, 
elegemos um negro para presidente da Assembleia Nacional do Poder Popular, o Esteban Lazo. 
Sobre os homossexuais, nós somos machistas como toda a América Latina. Isso ainda está sendo 
melhorado. Há um centro que trata disso, CNC, com o intuito de evitar o preconceito com base 
na ignorância. Mas ainda temos que melhorar muito? 

 
E com a igreja? 
A Igreja era da burguesia antes da revolução. Deu guarida a vários assassinos que 

promoveram atentados contra Fidel. Aos poucos a Igreja latinoamericana se voltou aos pobres. 
Nossa relação com a Igreja Católica melhorou muito. Já não há antipatia. E as igrejas evangélicas 
e espíritas em Cuba são revolucionárias. Temos inclusive pastores filiados ao PCC e ocupando o 
posto de deputados, como o Raúl Suárez. 
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Entrevista com Luisa Martinela, estudante pré-universitária de Cienfuegos. Realizada 
em 11/06/2015. 

 
Você gosta da educação que recebe? 
Sim, gosto muito. Oferecem muita coisa, mas nem todo mundo aproveita. 
 
Desistem dos estudos? 
Alguns sim, mas só a partir de um determinado grau (série). Antes disso, não é permitido 

abandonar. 
 
E vão trabalhar em que, essas pessoas? 
Não sei... vendedores, pequenos operários, a maioria. 
 
E você, quer trabalhar em quê? 
Quero estudar na área de biologia marinha, gosto bastante e nosso país está precisando. 
 
Como você sabe? 
Porque a gente estuda e vai vendo, não é? A gente vai vendo as ocorrências, os 

problemas... 
 
O que te chamou a atenção nisso? 
Sempre gostei de ciência, especialmente de vida. Trabalhar com vida é algo que me 

anima. 
 
E acha que o país oferece condições para que você chegue a essa profissão? 
Sim, claro que sim. Biólogos de vida marinha sempre participam das comissões que 

cuidam dos cayos. Conhece a história do pedraplén de Santa María? 
 
Não, o que é? 
É uma ponte, mas uma ponte de pedra, não degradante. Fidel mandou construir mas os 

biólogos marinhos questionaram. Fidel então pediu que os biólogos fizessem o projeto para 
depois os engenheiros executarem. Por isso o pedraplén do Cayo Santa María é o maior e mais 
ecológico do mundo. 

 
Como você sabe? 
Não há muitos pedrapléns, me disseram... Fazem mais ponte normal. 
 
É sim, e qual sua visão da economia hoje? 
Muita coisa tá mudando e muita coisa boa tá aparecendo agora. Acho que a atualização 

faz bem, mas na verdade não vivi outra época pra saber como era na prática, mas sei que havia 
dificuldades. 

 
E quais as qualidades de Cuba hoje? 
A educação e a medicina são duas coisas com que nos orgulhamos muito. 
 
A juventude pré universitária participa da política? 
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Participamos, temos a FEEM, entidade que nos representa, e sempre somos consultados 
quando se trata de resolver problemas relacionados aos estudantes, em especial quando são 
problemas dos próprios estudantes. 

 
Você participa da UJC? 
Não, precisa ter 16 anos, e eu fiz 16 anos há pouco tempo. Vou conhecer mais agora, mas 

vou querer participar. 
 
Há algo que você gostaria de ter ou fazer que não é possível em Cuba? 
Há muita coisa, mas a maioria é culpa do bloqueio. Queria poder usar internet mais 

tempo, por exemplo. Mas sabemos que não é simples assim. 
 
O que você pensa do PCC? 
Eu penso que é muito envolvente a luta de Fidel, adoro ir ao Museu da Revolução e 

vivenciar tudo aquilo, gosto muito que tenhamos um partido que preserva essas conquistas. 
 
Você já votou? 
Já, esse ano votei a primeira vez na minha circunscrição, em La Barrera (bairro de 

Cienfuegos). 
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Entrevista com Vilma (não deu sobrenome), prostituta em La Habana. Realizada em 
21/06/2015. 

 
 
 
Como se deu sua formação pessoal e educacional? 
Estudei até os 14 anos. Tinha muitos problemas com minha mãe e irmão, meu pai morreu 

quando eu tinha 9. Quando deixei a escola, ainda constava lá o nome, mas eu não frequentava. 
Isso gerou cobranças do governo à minha família. Aos 15 me expulsaram de casa. 

 
Por quê? 
Porque descobriram que eu me relacionava com os meninos do bairro, e eu era muito 

malcriada. 
 
Outras meninas também se relacionavam? 
Não. Só eu. 
Por dinheiro? 
Por dinheiro ou por coisas diversas, como cadernos, desenhos, ou para me levarem aos 

jogos. 
 
Você se relacionava com adultos ou só com jovens? 
Só com meninos da minha idade. 
 
E quando você foi expulsa de casa, recebeu alguma assistência do Estado? 
Não, nenhuma. 
 
Nem a procuraram para saber o que houve? 
Já me disseram que estava me procurando, mas nunca deixei que me encontrassem. 
 
Nem você procurou o Estado para pedir alguma ajuda? 

 Não, não procurei ninguém. 
 
 E sua família, como ficou? 
 Não sei, não falei mais com eles. 
 
 O que acha do atual clima político em Cuba? 
 Pra mim, continua sendo uma ditadura. 
 
 Você é perseguida? 
 Sou. 
 
 Por que exatamente? 
 Porque não tenho cadastro em nada, porque vivo na rua desde os 15 anos. 
 
 Você já participou de alguma organização política opositora? 
 Já. 
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 Eles lhe ajudaram com alguma assistência? 
 Não, só queriam apoio. Mas não quero saber de política. 
 
 Então existe organização opositora? 
 Existe. 
 
 O povo cubano se sente vivendo numa ditadura? 
 Sim, não temos liberdade. 
 
 E você não tem medo de me dizer isso? 
 Não. Confio em você. 
 
 Como você vive? 
 À noite me deixam dormir nesse inferno73. Ao dia, vivo na rua. 
 
 Desde os 15 você se prostitui? 
 Sim. 
 
 E você gana muito dinheiro? 
 Não ganho quase nada, só o suficiente para comer. Não dá nem para me vestir74. 

 
 Você trabalha para alguém? 
 Só dou algum trocado para a dona da casa. 
 
 Há um comércio de prostitutas em Havana e em outras cidades? 
 Acho que só em Havana. Mas não faço parte dele. 
 
 O que você acha das jineteras75? 
 Eu não penso nada, não sou jinetera. 
 
 Você só se relaciona com turistas? 
 Com qualquer um. Mas a maioria são (turistas) cubanos. 
 
 Onde? 
 Lá mesmo no lugar onde durmo. 

                                                      
73  Indicou um típico apartamento antigo de Habana Vieja. Tivemos a oportunidade de conhecer o 
local. O apartamento era minúsculo, sem janelas, num prédio antigo, e se dividia entre quarto e cozinha, 
com inúmeras panelas sujas na pia, e uma escada pendurada do teto que levava ao sótão, onde ocorria as 
relações com os clientes. 
 
74 Ela usava um vestido velho, e seu corpo estava sujo, com aparência de dias sem banho. 
 
75  Jineteras são prostitutas que se utilizam de meios astuciosos e favores sexuais para extorquir 
turistas. Também há homens jineteros, mas no caso deles o termo perde caráter sexual, em geral se 
referindo a cubanos que praticam pequenos golpes em turistas. 
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 Você tem acompanhado as mudanças econômicas do país? O que acha delas? 
 São boas, mas ainda não sei em que a vida do povo vai melhorar. 
 
 Pensa que a saída de Raúl Castro prevista para 2018 pode melhorar em algo? 
 Tomara que sim, tomara que tenhamos mais liberdade, mas não sei. 
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Entrevista com Rafael Marrero, professor de História Geral e Nacional da Universidad 
de La Habana. Realizada em 22/06/2015. 

 
 
 

 Como você chegou a professor da Universidade de Havana? 
Eu me formei aqui em 1990, justo quando a União Soviética acabou. Ficamos apreensivos 

acerca do futuro, mas pude continuar os estudos. Até então eu dava aula numa pequena escola em 
Rosa Marina, cidade que na época pertencia a Havana76. 

 
Houve dificuldades para manter a universidade naquele período? 

 Não, pelo contrário. Apesar do país estar vivendo o Período Especial para Tempos de Paz, 
a Universidade só cresceu. Fidel deixou claro que esperava que a educação fosse o grande trunfo 
para o país naquele momento. As dificuldades só ocorreram no que se referia à obtenção de 
materiais de estudos, artigos para estudo e materiais de laboratórios, já que muitos vinham da 
União Soviética. Mas não perdemos uma vaga sequer. E na década seguinte começou a 
universalização. 
 
 Como foi essa universalização? 
 Em 2001 ou 2002, logo depois do referendo, foi iniciado um processo de expansão da 
Universidad de La Habana, sendo criadas várias unidades no interior do país. 
 
 Como a Universidade se insere no atual momento do país? 
 Nosso papel é fundamental, afinal é aqui que se formam os principais cientistas e 
profissionais de Cuba. É estratégico, especialmente nesse momento em que a perspectiva de que 
esses profissionais se mantenham em sua área se eleva. 
 
 Refere-se ao fato de que antes os formados não trabalhavam na área para a qual 
estudaram? 
 Ainda hoje acontece muito. Em parte porque o Estado não tem condições ou porque as 
próprias pessoas preferem assim. Há muitos que poderiam ser cientistas mas preferem trabalhar 
no ramo do turismo que rendia mais. Mas hoje está diminuindo. 
 
 Em virtude das medidas econômicas do governo? 
 Sim, porque elas elevaram o poder aquisitivo dos cubanos. Há quinze anos, um CUC era 
uma fortuna, valia mais que o salário médio. Hoje, todo cubano tem CUC, todo cubano pode 
pagar mercadorias em CUC com seu peso convencional. 
 
 A intelectualidade participou da formulação dessas medidas? 
 Os intelectuais têm papel mais relevante no primeiro momento, quando se trata de esboçar 
o documento base a ser discutido pela população, criticado em uns pontos e reafirmado em 
outros, até ser levado ao congresso do Partido, onde será apreciado e aprovado. Embor todos os 
momentos sejam importantes, essa etapa intermediária é a que mais interessa, e a que dá o caráter 
popular e democrático de nossas decisões. 
                                                      
76  Hoje essa cidade faz parte da província de Artemisa, criada, junto com Mayabeque, em 2011, a 
partir da antiga província de La Habana, que hoje se reduziu apenas à capital do país. 
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 Então o povo corrobora as mudanças econômicas, isto é, a flexibilização ao capital 
privado, a participação estrangeira nos negócios...? 
 O povo cubano tem ciência do que é importante. Sabe que a economia do país não pode 
avançar enquanto tivermos uma burocracia engessada. Não podemos seguir fórmula, isso é um 
ensinamento que trazemos desde Martí. 
 
 E em relação à política propriamente dita, como ela é vista na universidade? 
 A universidade não está situada fora do universo da política nem a política está fora de 
nossa universidade. No nosso Conselho Universitário, temos representação das organizações de 
massa77, o que garantem que nossas decisões acompanhem as decisões que são tomadas também 
nas fábricas, nos comércios e nos bairros. A universidade é parceira da revolução. 
 
 Há professores na Universidade de Havana que são contrários ao regime ou ao 
PCC? 
 Ao regime, não. Todos defendem a Revolução, apesar de haver muitos que questionam 
seus rumos. Em relação ao PCC, as visões são muitas. Há os filiados, os indiferentes e os que não 
gostam. Mas todos reconhecem o papel que essa organização tem na condução política. 
 
 Esses que questionam os rumos da Revolução, a que rumos se referem? 
 Há professores que são contrários, por exemplo, à condução industrial cubana. Há os que 
são contrários à condução dos meios de comunicação. Há os que encontram erros em certas 
medidas que estão sendo aplicadas. Porém, são questionamentos que fazem parte da vida cubana, 
nenhum deles é contrarrevolucionário. A revolução é um senso comum em Cuba, o que não nos 
impede de criticarmos a nós mesmos. O primeiro crítico da Revolução Cubana é o próprio 
cubano. 
 
 Há quem defenda a existência de outros partidos? 
 Nunca vi. Em Cuba, não sentimos falta dos outros partidos. Os que existiam, e o povo 
cubano sabe porque conhece a História, viviam em conflitos que nunca terminavam. O conflito 
era sempre pelo poder, nunca pelo povo, nenhum... (incompreensível). Assim, na política, 
ninguém se importava com o bem estar do povo, por isso tivemos uma revolução que os derrubou 
e após a revolução as diversas organizações existentes preferiram se unificar em uma só. 
 
 A União Soviética influenciou nessa decisão de estabelecer um regime de partido 
único? 
 A União Soviética apenas deu aval a uma decisão que o povo cubano já reconhecia como 
essencial desde Martí, que já ensinava que não adiantava ter múltiplos partidos nacionais se 
nenhum deles defendia a Pátria. Você sabia que o projeto fundador dos EUA incluía Cuba como 
parte de seu território? Para evitar isso, segundo Martí, só com unidade. 
 

                                                      
77  O Conselho Universitário da Universidade de Havana se compõe, além do reitor e dos 
vicerreitores, dos representantes de cada centro, de cada unidade universitária em outros municípios, e das 
organizações políticas e de massas, notadamente o PCC, a FEU, a UJC e o Birô Sindical Universitário 
(BUS), sendo todos eles necessariamente vinculados à Universidade. 
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 Há alguma mudança relevante que deva acontecer no próximo congresso do PCC? 
 Isso será discutido quando uma comissão de intelectuais e de representantes das 
organizações de massa se reunir para discutir e elaborar o documento base do próximo congresso. 
Por enquanto, ainda não temos isso definido. Mas o que podemos afirmar é que o próximo 
congresso deve ratificar as decisões do atual congresso e dar continuidade à política de 
atualização do modelo econômico cubano. 

 
Como a provável saída de Raúl Castro do poder em 2018 é recebida pela 

intelectualidade? 
É um desafio que o povo cubano saberá enfrentar, reconhecendo o legado de Fidel e Raúl, 

e sabendo que a revolução continua, independente de quem venha a ocupar o posto principal. 
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Entrevista com Laura Macri, comerciante em Varadero. Realizada em 09/06/2015. 
 
 

 Como está o comércio hoje em Cuba? 
 Muito bom. Tenho tudo o que preciso. E só tende a melhorar. 
 
 Por quê? 
 Porque ainda faltam mais americanos, são os que mais compram, mas ainda recebemos 
poucos. 
 
 A queda do bloqueio e a vinda de empresas americanas não dificultaria o comércio, 
pela concorrência? 
 Creio que não porque Cuba protege seus serviços. Não se fala em uma abertura ampla, 
mas uma abertura calculada. É preciso que o maior beneficiado do fim do bloqueio sejamos nós 
mesmos. 
 
 O governo é bem visto, então, pelos comerciantes? 
 O governo é bem visto por toda a população, pelos comerciantes também. Não me 
preocupo muito com política, mas acho que Raúl está fazendo a coisa certa. 
 
 Você vota quando tem eleições? 
 Participo da assembleia da minha circunscrição. Sempre elegemos uma médica que 
consideramos de boa índole e muito criativa. Quando tem as eleições, eu voto também, quase 
todo mundo vota. Mas não penso em política a maior parte do tempo. 
 
 Mas o simbolismo da revolução é importante pro comércio, né? 
 Sim, mas isso não tem nada de errado. É parte de nossa história e temos orgulho dela, 
temos orgulho de Che. 
  
 Varadero tem privilégios em relação ao restante do país? 
 Varadero tem uma boa infraestrutura, que foi construida nos últimos 30 anos, por isso é 
tudo muito novo, não tem as marcas do tempo que existem em outras cidades. Mas Varadero não 
tem privilégios. Nosso modo de vida é o mesmo em relação a qualquer parte do país. Aqui, você 
pode frequentar as cafeterias e pagar o mesmo que paga em Havana ou em Camagüey. 
 
 Qual o perfil do turista aqui? 
 O mesmo do resto do país. A maioria são europeus, mexicanos, brasileiros e americanos. 
Mas o perfil é o mesmo em todo o país porque quem veio aqui veio de Havana e com certeza vai 
a Trinidad. 
 
 E turista cubano, tem? 
 Ter tem, mas para alguns comércios não faz diferença. Eles não compram nossos artigos 
porque eles já têm. Só faz diferença para quem trabalha com hospedagem e alimentação. 
 
 Voltando à política, o que você pensa do PCC? 
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 Eu sou indiferente, mas o PCC é o partido que dirige o governo. Já fui da UJC e ainda me 
considero socialista, só que não sou mais do PCC. 

 
 E sobre a ideia de ter outros partidos em Cuba? Concorda? 
 Há grupos que se organizam e se apresentam como partido, mas francamente para mim 
não faz diferença que se organizem. Para mim, tá bom do jeito que está. Não precisamos ter 
vários partidos lutando por eles e esquecendo do povo. 
 
 Cuba já teve vários partidos antes e isso não significou melhorar, não é? 
 Não significou, éramos uma neocolônia, nosso destino era ser... (incompreensível). 
 
 E a respeito dos dissidentes que vivem em Miami, qual sua opinião? 
 Nem todos que vivem em Miami são dissidentes. Há gente que vai em busca de melhores 
condições, seja de trabalho e salário ou em busca de outros recursos que nós não temos. 
 
 Você conhece outras pessoas que têm vontade de ir? 
 A maioria diz que ao menos uma vez na vida já pensou em ir. 
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Entrevista com Juan Carlo Montoya, estudante universitário, residente em La Habana, 
membro da FEU. Realizada em 17/06/2015. 

 
 

 Qual o papel que cabe à FEU hoje? 
 A FEU é essencial porque ela cumpre o papel de formação política da juventude no 
espaço intermediário entre a infância e adolescência e a vida adulta. Muitos cubanos se 
interessam pela política na adolescência, mas vai tomando rumos que os afasta da política, e 
quando a participação deixa de ser importante pras pessoas, a revolução corre risco de se 
desintegrar. A FEU é importante porque representa a parcela mais qualificada da juventude, 
estudantes de curso superior que devem se tornar quadros do Estado cubano. 
 
 Como seria se a revolução de fato se desintegrasse? 
 Provavelmente as nossas conquistas sociais se perderiam juntos e Cuba voltaria a ser um 
paraíso da máfia da Flórida. 
 
 Vocês devem saber que há no mundo uma expectativa de que os jovens em Cuba se 
mobilize para derrubar o governo como tem ocorrido em outros países. Que pensam a 
respeito disso? 
 Em Cuba, isso não deve acontecer porque os jovens reconhecem a importância da 
revolução e a função de seus líderes. Conhecemos todo o processo de como a revolução se 
construiu, sabemos em que salas e em que mesas ela foi debatida por seus pensadores78. A 
revolução em Cuba é cotidiana e os jovens participam dela. 
 
 Não há nenhuma divergência de gerações entre o governo e a juventude? 
 Há mentalidades diferentes e os jovens sabem o que querem. Queremos esporte, queremos 
acesso aos recursos tecnológicos, queremos liberdade. Tudo isso nos é garantido. Existem 
dificuldades, mas nós reconhecemos. Mas aqui não deve acontecer uma revolução colorida79. 
 
 Os jovens participam das grandes organizações de massa ou há outras organizações 
surgindo? 
 Há muitas organizações surgindo, defendendo pautas como meio ambiente, grupos de 
Igreja, direito dos idosos, etc. Os jovens estão envolvidos na maior parte dos movimentos que 
surgem. Mas a UJC continua sendo a maior organização juvenil do país. 
  
 As eleições despertam os interesses dos jovens? 
 Há uma discussão quanto a isso. A presença dos jovens é grande, mas defendemos a ideia 
de que precisamos participar mais. A geração revolucionária deve deixar o governo e isso exigirá 
muito dos que hoje ainda são estudantes. 
 

                                                      
79  Nesse momento, ele aponta para algumas mesas. A entrevista foi feita na sede do FEU, num 
prédio situado ao lado da Universidade de Havana. 
 
80  “Revolução colorida” é uma referência pejorativa aos movimentos civis que lutam para derrubar 
governos cuja linha política questiona a polarização dos EUA. Entre os diversos países outrora alinhados à 
União Soviética que passaram por isso, estão Ucrânia, Geórgia e Quirguistão. 
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Entrevista com Ernesto Gutiérrez, jornalista em Sancti Spíritus. Realizada em 
30/05/2015. 
 
 Qual o papel da imprensa em Cuba? 
 A imprensa tem aqui o mesmo papel que tem em qualquer outro lugar. Ela deve informar, 
deve interpretar, opinar, participar, investigar. Nesse aspecto, nossa imprensa não tem nada de 
especial.  
 
 E ela de fato o cumpre? 
 Nossa imprensa sofreu e ainda sofre com os vícios do modelo soviético. No campo da 
imprensa, nossa política foi muito influenciada pela deles, o que gerou profundas distorções e 
incompreensões. Já naquele país se percebiam problemas no papel da imprensa, especialmente 
após a morte de Lenin, quando a imprensa perdeu sua função mobilizadora e passou a se 
expressar de forma mecânica, interpretando sob o prisma economicista os problemas sociais. 
Tornou-se um apêndice da burocracia. 
 
 Isso também aconteceu em Cuba? 
 Sendo resultado de um processo histórico, sim, aconteceu.  
 
 Como era a imprensa antes e como ficou depois da revolução? 
 Antes a imprensa era restrita a pequenos grupos oligárquicos, privilegiados e tinha uma 
linha neocolonial, clientelista, ligada aos EUA. Quando ocorreu a revolução, a imprensa foi um 
dos setores que mais rapidamente se socializou porque seus representantes logo fugiram. Após a 
revolução, os jornais vinculados às forças revolucionárias se fundiram no Granma, órgão oficial 
do PCC. 
 
 Toda a imprensa existente até então foi fechada? 
 Não, algumas publicações tradicionais e sérias permaneceram funcionando, como o El 
Mundo e o Bohemia. O El Mundo durou uma década e pouco, até sofrer um incêndio e perder 
praticamente todo o acervo, um acervo de mais de meio século, e isso estamos falando de 1968, 
1970. Depois disso, deixou de existir... Na verdade, se fundiu ao Granma. 
 
 E o Bohemia? 
 Permanece existindo, de forma independente. Sofreu uma intervenção do Estado uns 
quarenta anos atrás, mas foi pontual, felizmente. É uma revista de mais de cem anos. 
Infelizmente, passa dificuldades, devido ao bloqueio, uma vez que não é nem uma revista 
financiada pelo partido nem é financiada pelos gusanos80. Aos poucos, tá se tornando 
completamente virtual. 

 
 Então no geral a imprensa em Cuba passou a seguir o modelo soviético, isto é, 
centralizada? 
 O modelo soviético parte da premissa de que o Poder Popular se materializa no partido e a 
imprensa deve servir para defendê-lo incondicionalmente. É a imprensa mais desejável possível, 
uma que sempre se ponha em sua defesa. Foi útil durante muito tempo na União Soviética, mas 
                                                      
81  “Vermes” em espanhol. Esse termo é comum para se referir aos cubanos residentes em Miami. 
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nos anos 70 já dava sinais de esgotamento. Quando ocorreu o colapso, a imprensa assistiu a tudo 
impassível. Sua lealdade ao partido e ao socialismo não lhe inspiraram nenhum tipo de reação. 
 
 Mas e aqui em Cuba, tem sido diferente? 
 Durante muito tempo, foi a mesma coisa. Não podia ser de outro modo. Após a revolução, 
sem o sistema regulador de mercado, a imprensa precisaria de um outro modo de regulação. 
Naquele contexto, avançou a ideia de regulação feita pelo Partido. O contexto impunha isso: na 
época, não tínhamos outra referência global de alternativa à sociedade capitalista que não fossem 
aquelas representadas pelo socialismo real. Os soviéticos ainda apresentavam conquistas 
impressionantes. Recordemos que no ano em que Cuba e a União Soviética se aproximaram, o 
primeiro homem, um soviético, foi enviado ao espaço. Demorou um pouco para que aquele 
modelo se mostrasse esgotado. Cuba mesmo teve um astronauta, o primeiro da América Latina. 
Então houve grandes frutos naquela aproximação. Isso não significava que em Cuba nós 
gostávamos da ideia de uma imprensa partidária, mas a realidade se impôs. Não foi imposição 
dos soviéticos. Eles tinham um modelo, mas ofereceram também a Cuba um grau de autonomia 
que não costumavam oferecer aos países do Leste (europeu). O que ocorreu foi que nós 
percebemos que o único paradigma alternativo de imprensa, isto é, o mais próximo de uma 
imprensa livre que podíamos ter, era o soviético, com uma imprensa unificada, e isso se 
aproximava do que a nossa própria experiência naquele momento apontava: que a unidade era o 
único caminho para a vitória. 
 
 Esse era o pensamento comum nos diferentes grupos que promoveram a revolução 
ou foi aplicado depois que se unificaram em torno do PCC? 
 De certo modo, era sim. Quando foram divididas as tarefas após a revolução, os antigos 
comunistas não ficaram nos postos econômicos, mas sim nos que estavam relacionados à cultura 
e a propaganda. Isso porque mesmo Fidel reconhecia a qualidade desses homens nessas 
temáticas, sobretudo pelo fato de que havia uma grande defasagem intelectual, e as figuras do 
PSP eram conhecidas justo por serem sujeitos cultos e conhecedores do mundo, mais até que os 
próprios membros do 26 de Julho. 
  
 Você disse que a União Soviética não impôs isso. Essa postura soviética se deveu pelo 
fato de Cuba estar num ponto geograficamente importante para eles? 
 Sim, esse foi o ponto mais importante. Embora Cuba soubesse da importância do apoio 
soviético, ela nunca baixou a sua cabeça para eles. É tanto que ela sempre se manteve vinculada 
aos não alinhados81. Os opositores dizem que nos vendemos à União Soviética, mas o fato é que 
o apoio soviético foi apenas formal durante muito tempo. Dizia mais respeito à segurança de 
Cuba do que ao sustento de nossa economia. O fluxo de recursos advindos da União Soviética só 
ocorreria depois do fracasso da Cifra dos Dez Milhões, no início dos anos 1970. 

 
 Essa regulação incomodou ou incomoda aos jornalistas cubanos? 
 A regulação em si não é o problema. Do ponto de vista teórico, toda atividade jornalística 
é regulada. Em Cuba, como em qualquer sociedade, há um modelo de regulação vigente. Os 
órgãos de imprensa são sistemas abertos em constante interação com outros sistemas, como o 
econômico, o cultural, o psicológico, o político. Entre esses sistemas, há diferentes relações 
sendo medidas, mediações que podem ser obrigatórias ou optativas. Há sistemas que podem 
                                                      
82 Cf. nota 21. 
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surgir e deixar de existir. Estou dando uma explanação teórica para entendermos um pouco essa 
questão da regulação. Quando predomina, na relação desses sistemas, uma implicação 
obrigatória, isso significa que se tratam de sistemas rígidos. Sobre a imprensa, agem sistemas 
ligados à educação, às condições econômicas, à psicologia social... tudo isso regula a imprensa, 
de algum modo, em qualquer lugar. Além disso, cada órgão de imprensa é também um sistema 
em si mesmo. Ou seja, assim como outros sistemas regulam a impresa, a imprensa também 
pratica a autorregulação. 
 Como norma, a regulação atua sobre conteúdos da imprensa de maneira principalmente 
indireta, enquanto a autorregulação atua de forma direta. Em Cuba, quando a imprensa foi 
institucionalizada nos anos 60, precisou ser levado em conta o contexto de invasões, terrorismo e 
todo tipo de agressões. Isso gerou em Cuba uma hipertrofia da regulação externa. É importante 
compreender isso para entender o nosso modelo de imprensa. 
  
 Como é feita essa regulação indireta? 
 Por meio de marcos legais, econômicos, culturais, essas coisas, que estão relacionadas 
com o contexto em que se constroi a informação. 
 
 Então não há censura? Ou há, mas num contexto em que ela se torna aceitável? 
 A censura, quando advém de um ação regulatória externa, é agressiva ao jornalista. No 
entanto, cada imprensa tem sua autorregulação, isto é, cada órgão define o que vai publicar, como 
vai publicar, quando vai publicar. O problema não é a censura formal, é o desprezo de parte da 
burocracia pelo trabalho da imprensa. 
 
 Essa hipertrofia foi combatida?  
 Nós sempre lutamos para garantir que essa hipertrofia da regulação externa fosse vencida. 
Quando o PCC propôs a Retificação nos anos 80, deixamos claro que sem retificar a imprensa, 
não era possível ratificar a sociedade. 
 
 A imprensa já estava distante do povo? 
 Não somente a imprensa estava distante do povo, como o povo também estava distante da 
imprensa. Isso ocorreu porque a imprensa já não investigava nada. A excessiva burocracia do 
Estado impunha muitas dificuldades para encontrar alguém que se pudesse entrevistar. Diretores 
de fábricas se consideravam deuses. Não tínhamos acessos a dados, a informações. Isso gera um 
vício no jornalista, que é simplesmente se abster de procurar dirigentes para esclarecer um 
problema. Entrevistavam-se pessoas por entrevistar, sem qualquer função. A imprensa caiu numa 
monotonia séria. Mas ao final dos anos 80, avançou bastante. 
 
 Como o PCC entendia essa luta dos profissionais de imprensa? 

 O PCC sabia que não era o alvo, nunca fui. Não cabe aos profissionais de 
imprensa dizer se tal coisa é boa ou ruim. Nossa função é noticiar, investigar, deixar tudo claro. 
Quem vai estabelecer algum valor são cientistas e o próprio povo. Então, a liberdade que 
queríamos não era para criticar o PCC ou o governo, mas para termos condições de chegar às 
informações que queríamos. 

 
 Mas a imprensa se identifica com o PCC? 
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 No geral, sim. Nossa imprensa é socialista, revolucionária. Mas queríamos e até hoje 
lutamos por mais autonomia, marcos legais mais favoráveis ao nosso exercício da palavra. 
 
 Então essa hipertrofia ainda existe? 
 Existe, diminuiu mas é fato, ela existe. 
 
 Há perspectiva de mudanças? 
 No contexto do bloqueio eu penso que não. Há medidas, mas não são respeitadas, talvez 
porque o Estado considere que ainda não há espaço para tamanha liberdade. Mas ora, se há 
medidas, que sejam aplicadas. Em 2007, o Partido deliberou vários pontos que deveriam redefinir 
o papel da imprensa, mas até hoje isso não aconteceu pela resistência da burocracia. 
   
 Quem é a burocracia? 
 Pessoas encasteladas em ministérios, empresas, essas coisas. Há muitos ainda que se 
acham donos de tudo. 
 
 Como o governo tem agido diante deles? 
 Há um combate, mas não acredito que se resolva do dia para a noite. 
 
 Você acha que ter mais partidos ajudaria no combate? 
 A princípio, acho que não. A burocracia não está necessariamente vinculada a um partido. 
Ter mais partidos significaria combatê-las? Como falei, o PCC é o menor dos problemas. Acho 
que ter mais partidos tem sua importância, mas como se dá num país cercado como o nosso? Vai 
ter partido defendendo anexionismo, como tinha antes? Enquanto existir o bloqueio não pode ter 
pluripartidarismo porque vai aparecer partido defendendo a adesão aos EUA como condição para 
o fim do bloqueio. Eu penso assim. A unidade partidária é importante pelo menos enquanto 
estivermos sofrendo esse duro golpe. 
 
 E diante das mudanças econômicas, que pensam os jornalistas a respeito?  
 Em geral, saudamos. Elas são importantes para melhorar a economia e a vida do povo, e 
por tabela, torna o ambiente para a pesquisa jornalística mais fácil de trabalhar. 
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Entrevista com Yuniel López O'Farrill, trabalhador do ramo da informática, candidato a 
delegado (deputado) municipal. Realizada via e-mail entre 04 e 05/06/2015. 

 
 

 Qual é sua profissão? 
 Trabalho em várias coisas, mas minhas principais atividades é ser treinador de educação 
física e técnico em serviços de informática. 
 
 Qual sua opinião a respeito das mudanças que estão acontecendo? 
 Eu acho importante que se possa agregar os trabalhadores de conta própria, mas 
precisamos de mais, especialmente de mais liberdade. 
 
 Qual sua visão do PCC? Você já foi ou já quis ser filiado? 
 Nunca fui nem nunca quis ser. Não gostava de política. Quando me indicaram para ser 
candidato, eu mesmo me surpreendi, mas se meu povo queria, penso que teria que aceitar. 
 
 Qual sua opinião acerca do processo eleitoral cubano? 
 Minha experiência foi a prova de que é possível participarmos sem sermos tutelados. 
Mesmo assim, tem muito ainda o que melhorar. Eles dizem que não é possível fazer campanha, 
mas fizeram campanha contra mim. Então se eles podem, por que não posso? 
 
 É verdade que há outros partidos em Cuba? 
 Há mesmo outros partidos sendo fundados em Cuba, mas nunca se sustentam muito 
tempo. Eu nunca procurei nenhum, mas vez ou outra alguém me pergunta: por que você não 
ajuda os liberais? Por que você não ajuda o (partido) nacional? Eu só digo que quero ajudar ao 
povo cubano, ninguém mais. É por isso que não procurei esses partidos nem nunca procurei os 
comunistas. Mesmo assim, entrei no CID depois de muita discussão, porque percebi que eles não 
queriam tutelar como os outros. 
 
 Como você se sentiu ao participar das eleições? O que faria se fosse eleito? 
 Muito orgulhoso de servir a meu povo. Não entendo muito das leis nem da estrutura do 
Poder Popular, mas recebi e continuo recebendo orientação dos amigos do CID, que defendem 
uma Cuba democrática e livre. 

 
 Com sua participação e a de outros críticos, você acredita que já há uma certa 
liberdade na ilha? 
 Acredito que sim, mas ainda temos que melhorar muito, e dificilmente acontecerá sob o 
comando dos Castro. 
 
 Você sofreu repressão por atividade política em Cuba? Caso sim, de que natureza? 
 A repressão não acontece somente com porretes. Para mim, quando me dizem que não 
posso fazer campanha e os vejo fazendo campanha contra mim, há um exemplo de repressão, 
porque repressão é antes de tudo desigualdade de condições. 
 
 Você participa de alguma organização oposicionista, dentro ou fora de Cuba? 
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 Eu sou membro do Partido Cuba Independente e Democrática (CID) e participo do 
movimento Alternativa Cuba 2018, que busca uma transição democrática para Cuba. 
 
 Que medidas você crê que Cuba precisa aplicar para se desenvolver social e 
economicamente?  
 Penso que seria importante ter mais mercado no país para que as pessoas pudessem 
melhorar de vida pelo seu próprio esforço, diminuindo a tutela estatal e partidária. 
 
 Qual sua visão a respeito do bloqueio aplicado pelos EUA a Cuba? 
 Para mim, o único bloqueio de que se pode falar é o bloqueio informativo que Cuba 
impõe a seus próprios cidadãos. É por isso que não há mais ideias na ilha que fujam aos 
interesses dos comunistas. 
 
 Qual sua opinião sobre o socialismo? 
 Muito bonito, mas não creio que possa dar certo. No nosso país, ele trouxe algumas 
conquistas, mas elas foram adquiridas após um árduo trabalho do povo cubano. Depois de um 
tempo ficou provado que nosso país não poderia se desenvolver sob o socialismo. 
 
 Tendo em conta que Raúl Castro deve deixar o poder em 2018, que impacto pensa 
que isso trará ao país? 
 Só posso pensar nisso quando de fato acontecer. Mas estamos tentando construir um bloco 
de oposição para participarmos ativamente desse momento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



154 
 

Entrevista com Cirito Ruiz, músico de Trinidad. Realizado em 10/06/2015. 
 

 Há quanto tempo você é músico? 
 Desde garoto. Na verdade, fui agricultor por muitos anos. Mas sempre toquei, e hoje, 
como estou perto de me aposentar, posso me dedicar mais à música. 
 
 Seu grupo toca profissionalmente? 
 Nossa formação foi como grupo amador. Tocávamos e até hoje tocamos nas ruas de 
Trinidad, de graça, para quem quiser ver. Mas houve turistas que se interessaram pelo nosso 
trabalho e nos ajudaram. Tivemos um disco mixado em Los Angeles e em breve gravaremos um 
trabalho junto a uma cantora argentina. 
 
 Onde você aprendeu música? 
 Na escola. Naquele momento, final de 60 e tantos, já haviam introduzido educação 
musical. Aprendi a teoria na escola e parte da prática. Tínhamos um violão muito antigo e com 
ele comecei a tocar para amigos e para mim mesmo. 
 
 Como é a vida do artista em Cuba? 
 Acredito que seja complicado em qualquer lugar para quem quer trabalhar nisso. Mas nós 
tivemos um bom retorno. Tenho colegas que se dão melhor, porque há sempre bares em Cuba 
pagando a grupos musicais, e nós eventualmente tocamos. Mas a maior parte do tempo é de 
graça, somos amadores. 
 
 Vocês compõem suas músicas? Há algum tipo de restrição oficial? 
 Sim, somos nós que compusemos. Já houve mais restrição no passado. Agora tá tudo bem, 
ninguém questiona nossa obra. Acho inclusive que a maioria dos artistas não tem do que 
reclamar. 

 
 O que você acha das mudanças econômicas que vêm ocorrendo no país? 
 Acho importantes. Trinidad melhorou muito depois que passou a vir mais turistas. 
Tornou-se mais viva, tornou-se realmente uma cidade do mundo! 
 
 E a respeito da política, o que acha? Você participa? 
 Não me envolvo muito, mas procuro estar informado. Não participo da política 
propriamente, mas durante vários anos coordenei o CDR. 
 
 E como funcionavam os trabalhos?  
 Era mais um trabalho educativo, instrutivo. Campanhas de vacinação, campanhas contra 
pragas. Eu gostava exatamente por isso. 
 
 Os CDR são uma das organizações mais importantes do país, né? 
 São mesmo, em especial pela sua importância estratégica de defesa. Felizmente, nunca 
nos vimos na necessidade de agir de maneira armada, mas mesmo assim é importante ter essa 
função. 
 
 Você tem algum treinamento militar? 
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 Já fui das Forças Armadas Revolucionárias e pude servir na Etiópia, mas fiquei durante 
uma campanha bem breve, menos de seis meses. 
 
 Como funciona a questão das armas em Cuba? 
 É proibido, ninguém pode ter. 
 
 É verdade que os CDR guardam armas para casos de conflitos? 
 Mais ou menos. 
 
 Os CDR guardam armas? Ou não seria seguro afirmar? 
 Não seria seguro afirmar, é claro, mas não estou afirmando nada. O que quero dizer é que 
nem todo CDR guardaria armas, mas é claro que há CDR com armas. Essa informação não é 
secreta, todos sabemos. 
 
 O que ocorreria se, por exemplo, um CDR pegasse suas armas e lutasse contra o 
governo? 
 Ora, provavelmente enfrentaria outros CDR além das próprias Forças Armadas e policiais. 
Não faz sentido. 
  
 Mas seria correto afirmar que, se a população quisesse, poderia fazer uma nova 
revolução, através dos CDR? 
 Os CDR são a maior organização do país, tem mais de 9 milhões de pessoas. Se os CDR 
quisessem, não havia nem governo no país. 
 
 Você defende o governo de Raúl Castro? 
 Sim, não creio que teríamos nada que fosse melhor. Seu trabalho está sendo bem feito. 

 
 Como acha que será quando ele sair, em 2018? 
 Penso que seu legado será preservado pelo futuro governo. 
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Entrevista com Marino Vega, operário de Mabay. Realizado em 19/06/2015. 
 
 

 Você é operário em uma fábrica açucareira estatal? 
 Sim, trabalho na antiga Central Mabay82, como soldador B. 
 
 Como é percebido o atual momento político e econômico pelos operários? 
 Para nós está em excelentes condições. As condições de vida e de trabalho tem 
melhorado, os salários subiram expressivamente nos últimos anos. Passamos muitas dificuldades 
nos anos 1990, quando a fábrica chegou a ser fechada. Sobre política, não entendo muito. 
 
 Tudo bem. Mas qual sua visão a respeito do PCC? 
 O PCC foi o único partido depois de 59, só tenho boa visão sobre o partido. 
 
 Você é ou já foi filiado? 
 Não, mas por decisão própria, já que não é obrigado ser filiado. Mas reconhecemos seu 
papel, que é controlar e dirigir os avanços de nosso país. 

 
 Que opinião você tem acerca do processo eleitoral? 
 Nosso processo eleitoral não elege a presidência, e sim elege o Poder Popular, em todos 
os níveis. Para mim, estou de acordo com essa maneira. 
 
 Por quê? 
 Porque o presidente, para chegar a seu posto, precisa ser eleito desde a base, desde sua 
circunscrição, até a ANPP, depois até o Conselho de Estado e depois ao posto de presidente. Não 
entendo muito de política, mas pelo que vejo em relação a outros países, esse processo me parece 
mais democrático. 
 
 Pensa que deveria haver outros partidos políticos em Cuba? 
 Eu creio plenamente que não. 
 
 Por que não? 
 Veja, minha opinião pessoal é essa. Lá no Brasil — tenho muitos amigos brasileiros, e 
minha esposa é brasileira —, existem muitos partidos e realmente muito poucos se preocupam 
em fazer coisas boas para seu povo, nenhum se explica a seu povo porque são partidos 
controlados pelas pessoas milionárias. 
 
 Nem todos os partidos no Brasil são assim, mas no geral compreendo sua crítica.. 
 Sim, nem todos, mas os mais importantes, a nós parece que sim. Aqui em Cuba só há um 
grande partido e só temos um presidente. O bom e o mau de sua gestão, de seu trabalho, é 
responsabilidade dele e assim é mais fácil entender e exigir dele. Quando há vários partidos, no 
Brasil ou em qualquer lugar, ocorre sempre o mesmo: o que perdeu as eleições tenta sempre f... o 
que ganhou. Só o povo é prejudicado. 
 
                                                      
83  Nome tradicional por meio do qual se referem à Central Açucareira Arquímides Colina Antúnez, 
no município de Bayamo. Central Mabay era o nome adotado pela empresa até 1961. 
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 Você se considera socialista? 
 Sim. Sobre o socialismo, eu diria que é um bom sistema onde as boas conquistas vão para 
o povo e as dificuldades ficam somente para o governo. Aqui todos os estudos é grátis e de muito 
boa qualidade, é obrigatório estudar 6 níveis, e pode estudar em qualquer idade. 
 
 A qualidade desses serviços chega a toda a população, inclusive em Mabay, distante 
dos grandes centros? 
 Sim, inclusive os serviços médicos. Toda medicina é gratuita. E é obrigatório que o 
cubano seja atendido em qualquer lugar, seja em Mabay ou em Havana, no hospital das clínicas. 
 
 E sobre os desempregados? 
 Eles também recebem a assistência que precisam. Mesmo assim, há como em toda parte 
pessoas que não querem trabalhar, mas não por falta de trabalho, e sim porque em determinado 
momento não gostam dos trabalhos que surgem, preferindo ficar em disponibilidade. 
 
 E sobre a repressão, há em Cuba? 

 Em Cuba, não há repressão política, pois os mal chamados dissidentes são somente 
os mercenários que vivem em Miami, pagos pela USAID americana para subverter o país. Para 
mim, esses vermes traidores não têm lugar em nossa sociedade. Inclusive, sou da ideia de que 
nosso governo teve a mão frouxa com eles. 

 
 Dissidente é uma forma incorreta de chamá-los? 
 Realmente não são dissidentes, são mercenários vende-pátria que para mim “não valem 
um quilo por traidores”. Em Cuba não há dissidência, só mercenários pagos pelo imperialismo. 
 
 Em relação ao atual momento, que medidas você acha que Cuba deve tomar para se 
desenvolver mais? 
 Estou convicto de independente de qualquer medida econômica tomada pelo nosso 
governo, os bons resultados só poderão vir quando “levantarem” o bloqueio. 
 
 Pensa que a saída de Raúl Castro do governo em 2018 gerará algum impacto? 
 Só impactos positivos. Deixará o cubano mais alerta. 
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