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Há quase 50 anos – desde a revolução – o governo cubano defende a integração latino-
americana. Com as recentes vitórias de candidatos da esquerda em países sul-americanos, o 
discurso da integração se tornou mais comum na região. “Integrados, teremos maior 
capacidade de negociação”, diz o vice-ministro e diretor da América Latina e do Caribe do 
Ministério de Relações Exteriores de Cuba, Alejandro Gonzalez Galiano. 
 
Galiano esteve na última sexta-feira (2) em Brasília para o encontro anual das chancelarias do 
Brasil e de Cuba. O vice-ministro de Relações Exteriores cubano falou com exclusividade à 
Radiobrás. Nesse trecho da entrevista, o vice-chanceler cubano fala sobre a cooperação entre 
os países latino-americanos. 
 
Agência Brasil: Cuba assinou em 2006 um acordo com o Mercado Comum do Sul (Mercosul), 
bloco formado por Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela. Já pôde sentir efeitos da 
aproximação? 
 
Alejandro Gonzalez Galiano: A aproximação com Mercosul será importante, mas é uma coisa 
muito recente ainda. Temos acordos com cada país do Mercosul, separadamente, e esse 
acordo irá multilateralizar esses acordos. Vale citar dois exemplos de cooperação internacional 
que temos: a Operação Milagros, de cataratas, e o programa Yo Sí Puedo, de alfabetização, 
que tem até uma experiência piloto no Brasil [no Piauí]. O método foi aprovado pela Unesco. 
Cuba assinou esse acordo o Mercosul, mas também temos outros esquemas de cooperação 
econômica, com o Caribe, por exemplo. E agora privilegiamos a Alba, a Alternativa Bolivariana 
para as Américas, proposta por Chávez e acompanhada por Cuba. 
 
ABr: Não são projetos concorrentes? 
 
Galiano: O espírito é não a concorrência, mas a solidariedade e complemento entre os povos. 
A integração avança a partir da consolidação daquilo que consideramos tendências positivas, 
como a vontade dos governos de satisfazer as necessidades básicas dos povos.  
 
A Alba é uma iniciativa que se opõe ao princípio da Alca [Área de Livre Comércio das Américas, 
proposta pelos EUA] – enterrada em Mar Del Plata [na Argentina, onde em 2005, durante a 
Cúpula dos Povos, milhares de pessoas marcharam contra a Alca]. Os governos entenderam 
que era um mecanismo de dominação pela via econômica, totalmente desigual entre EUA e os 
povos do Sul. Integrados, teremos maior capacidade de negociação.  
 
ABr: A visita do presidente norte-americano George W. Bush à América Latina pode ser 
entendida como uma tentativa de evitar a integração latino-americana? 
 
Galiano: É preciso perguntar a Bush o repentino interesse pela América Latina, porque eles 
abandonaram a região. Tinham outras prioridades, como a luta pelo terrorismo, as aventuras 
militares no Oriente Médio. 
 
Pela primeira vez nossa região começa a formar um consenso, com o surgimento de governos 
mais voltados para os interesses nacionais, pela importância da integração. O mapa da 
América Latina de hoje é muito diferente daquele dos anos 90, quando se impunha uma 
agenda neoliberal, o consenso de Washington [plano de desenvolvimento para a América 
Latina de 1989, baseado em idéias das instituições sediadas na capital norte-americana: Banco 
Mundial, Fundo Monetário Internacional (FMI) e Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID)], o capitalismo selvagem do mercado, que geraram conseqüências dramáticas para os 
povos. Surgiram tendências positivas na orientação dos governos, que, além de qualquer 
rótulo, estão preocupados em resolver a injustiça social e os graves problemas dos povos 
latinos. E que se expressam com maior autonomia frente à política hegemônica dos EUA. 
 
 



ABr: Qual a melhor maneira dos governos auxiliarem o Haiti? 
 
Galiano: A comunidade internacional foi mesquinha com aquele povo. Cuba tem mais de 300 
médicos no Haiti, que inclusive não abandonaram o país no meio da guerra civil. Essa 
colaboração foi reconhecida pelo governo haitiano, o que permitiu manter níveis mínimos de 
acesso à saúde.  
 
Não é suficiente. Convidamos a todos os países que tem dinheiro a fazer um esforço por 
aquele país. Não basta só a presença do contingente militar, independente de 
compreendermos o papel dessa presença, se não estiver acompanhada de programas de 
desenvolvimento econômico, porque senão o contingente nunca poderia partir do Haiti e o 
problema nunca se resolveria. 
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