


esde 1959, data que marcou o fim 
do governo de Fulgêncio Batista e 
o êxito da revolução encabeçada 
p o r C a m i l o C i e n f u e g o s , C h e 
Guevara, Fidel e Raúl Castro, Cuba 

não vivia um ano tão intenso. Em 2010, o 52 o ano 
da revolução , o arquipélago car ibenho de 11 
milhões de habitantes foi marcado por eventos 
determinantes para seu futuro. Começando pela 
morte de Orlando Zapata em 23 de fevereiro, após 
85 dias de greve de fome. Um dia depois, o p s i 
cólogo e fundador da Agência Cubanacan Press, 
Gui l lermo Farinas, deu início a uma nova greve 
em favor da libertação de ativistas políticos, ter
minada em julho, após 135 dias. Ele está entre os 
melhores exemplos de jornalistas independentes 
que têm intensificado um processo arriscado e 
irreversível de enfretamento aberto da censura 
cubana. Após anos de uma guerra emudecida e 
aparentemente ineficaz, essa movimentação tem 
finalmente rendido frutos. 

C o m grande influência das greves de fome, 
por exemplo, a Igreja Católica negociou com o 
governo a libertação de presos políticos que têm 
se exilado na Espanha — diversos atravessaram 
o Atlântico entre julho e novembro deste ano. 
Tamanha reviravolta pode ser uma das razões 

para Fidel reconhecer que "o modelo econômico 
cubano não funciona nem para nós", conforme 
publicado numa reportagem da revista estaduni
dense The Atlantic em setembro. 

De fato, matérias, reportagens e análises sobre 
o que se passa em Cuba foram exaustivamente 
publicadas em 2010 mundo afora. Muitas dessas 
manchetes, porém, são ignoradas dentro da ilha. 
Os meios oficiais continuam responsáveis por 
distribuir informações, quase sempre transfor
mando um ponto crítico e negativo — como a 
demissão de 500 mi l trabalhadores pela Central 
de Trabalhadores Única — em algo positivo para a 
população. Ainda que exista o monopólio dos veí
culos governistas, como o Granma e o Juventud 
Rebelde, os jornalistas independentes se esforçam 
para repercutir tais temas, ainda que sofram sério 
risco de prisão. Em muitas ocasiões, a Sociedade 
Interamericana de Imprensa (SIP) solicitou ao 
governo cubano que parasse de perseguir os jor
nalistas daquele país, tratados pelo governo como 
dissidentes políticos. "O mero fato de informar 
livremente continua sendo um crime em Cuba. O 
governo aumentou a repressão, a perseguição e o 
assédio aos jornalistas independentes", afirmou a 
instituição em nota lida na Assembleia Geral, rea
lizada no México, em novembro. 

http://Interamericana.de


INDEPENDÊNCIA É DISSIDÊNCIA 
Em Cuba, a expressão "freelancer" se refere à 

prática editorial em si e "jornalista indepen
dente" acaba tendo forte conotação política, 
uma espécie de posicionamento ideológico. 
Além da imprensa oficial, é possível trabalhar 
como freelancer no país, preservando certo 
cuidado com o conteúdo a ser publicado. "Dá 
para desenvolver um trabalho de jornalista s im. 
Cultura é uma das editorias que mais agregam 
profissionais", conta Félix Mendez, 40 anos, 
jornalista formado na ex-União Soviética. 

N e m todos concordam. "Há de se reconhecer 
que ser jornalista sem seguir a linha oficial em 

Cuba é complicado. Ou se uti l iza de estratégias 
[escusas] ou dificilmente conseguirá participar 
de eventos, assembleias ou qualquer coletiva", 
explica Francisco Correa Romero, editor da 
revista Cambio Debate, que possui mais de 20 
voluntários na equipe. O artifício de Romero 
para não ficar à margem dos acontecimentos 
oficiais foi se filiar à União Cubana de Escritores, 
que lhe permite trânsito facilitado em vários 
eventos. Realidade parecida v ivem muitos outros 
jornalistas independentes do país. 

Diretora da Cambio Debate, A n a Agui l i l l a 
Saladrigas destaca que recebeu a reportagem de 
I M P R E N S A quando se preparava para, no dia 



seguinte, reunir em uma coletiva de imprensa 
cerca de dez jornalistas e correspondentes sobre 
as novas iniciativas em andamento para ajudar 
os cidadãos em processo de demissão. Por se 
tratar de algo ilegal perante o Estado, o quórum 
foi baixo. "Nosso objetivo como uma revista que 
sobrevive sendo feita no fundo de minha casa é 
contribuir para que o jornalismo independente 
em Cuba saia da marginalidade. Se não fizermos 
algo, ninguém vai fazer", desabafa. 

Romero passa dificuldades para manter a 
família à base de alimentos fornecidos pelo 
governo. Sua única renda extra são as colunas 
escritas semanalmente para o site hospedado 
em M i a m i Cubanet — quatro colunas por mês 
que rendem 20 dólares. "É esse site que me 
ajuda a manter a casa, se não seria impossível 
sobreviver", diz. O site foi fundado pelo cubano 
Hugo Landa em 1994 e tem como objetivo pro
mover os jornalistas independentes e intelec
tuais do país por meio de artigos e notícias. 
Apesar de essa luta ser muitas vezes solitária e 
amadora, existem entidades que se esforçam 
para fazer o jornalismo independente ser reco
nhecido no país. Entre elas estão o Escritório de 
Imprensa Independente de Cuba, o Habana 
Press, o Cuba Press e a Associação de Jornalistas 
Independentes de Cuba. 

ESPAÇOS RESTRITOS 
A Embaixada dos Estados Unidos em Cuba 

oferece um curso de jornalismo certificado pela 
Universidade da Flórida. Um dos diferenciais 
de suas aulas em relação a outras graduações do 
gênero no país é a capacidade de habilitar os 
formandos a l idarem com ferramentas de 
comunicação em prol de suas atividades políti
cas. Odel in Alfonso, colaborador da revista 
Primavera Digital, é um dos muitos jornalistas 
formados na embaixada. "Publicamos em meios 
de imprensa estrangeiros. M u i t o s somos até 
convidados para sair do país e estudar fora, mas 
poucos conseguem", lembra Alfonso. 

Em muitos casos grande parte dos repórteres 
que hoje atua de forma independente já fez 
parte um dia de veículos oficiais. Ernesto 
Moraes de Licea, 25 anos, recém-formado no 
curso de jornalismo na Universidade de Santiago 
de Cuba, atuou na Rádio Estatal da província de 
Oriente, mas, por manter uma linha que ia con
tra a ideologia do órgão, foi expulso da emisso
ra. " E u sou jornalista profissional e não encon
trei nos meios estatais um espaço para pôr em 

prática meus princípios. Fui condenado por ter 
uma visão distante da l inha oficial. Fui expulso 
e hoje trabalho como freelancer em publicações 
relacionadas à cultura", conta. 

Essa relação de ex-funcionários oficiais atu
ando em comunicação independente é grande. 
M u i t o s dos que hoje são considerados d iss i 
dentes políticos um dia já estiveram do lado 
oficial. É o caso de Gui l lermo Farinas. Em greve 
de fome, escreveu uma carta à Raul Castro na 
qual relembrava os serviços prestados ao gover
no. "Senhor Raul Castro, eu, que um dia c o m 
bati a favor da revolução, hoje peço que vocês 
se atentem ao pedido de alguém que quer ver 
seus colegas e companheiros, que foram presos 
por discordarem do governo, l ibertados" . 
Farinas não foi atendido e sua greve foi levada 
às ultimas consequências. Hoje ele está recupe
rado, mas ainda muito debilitado. 

Tantas restrições à atividade jornalística torna 
legítima uma dúvida sobre o que move os jovens 
estudantes de jornalismo da Universidade de 
Havana. Ainda assim, o curso é um dos mais 
populares no país. Perez Rodriguez, estudante do 
último ano, conta que "é complicado estudar jor
nalismo em Cuba. Entretanto, me parece que 
existem espaços para críticas". Apesar de enten
der-se de esquerda, o futuro profissional concor
da que o jornalismo se faz com questionamentos 
e não com propaganda. Como muitos outros 
iguais a ele, deseja fazer a diferença em sua gera
ção. Resta saber se o governo permitirá. 
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