


enato Xavier ri quando lê as notícias 
publicadas pela imprensa oficial de 
Cuba. Tem em suas mãos uma edição 
de o u t u b r o de 2010 da r e v i s t a 
Bohemia aberta numa matéria de três 

páginas c o m o título "O Sabor do Possível". A 
reportagem mostra como os havaneiros, possuin
do apenas 0 , 4 % de área cultivada do país, conse
guiram obter boas colheitas. As fotos i lus tram 
prateleiras lotadas de produtos feitos com i n s u -
mos caseiros, dando a entender o êxito do comér
cio hortifrúti da cidade. Xavier folheia a revista e 
lembra de sua caderneta de cotas mensais de a l i 
mentação, subsidiada pelo governo, que costuma 
durar até a primeira quinzena do mês e está cada 
vez menor — o governo anunciou a exclusão de 
sabonetes e cremes dentais da lista. Mas, mesmo 
se tivesse dinheiro, o marceneiro teria dif iculda
de para comprar muitas coisas, já que fa l tam 
diversos produtos na ilha. Naquele mesmo mês, 
nos mercados da avenida Salvador Allende — uma 
das principais concentrações comerciais da capi
tal cubana —, muitas gôndolas pairavam vazias, 
sem produtos básicos, como óleo, arroz, verduras, 
legumes e frutas. As fotografias da reportagem de 
Bohemia, porém, os mostram em abundância. 

Na ausência de uma abordagem crítica entre 
os veículos oficiais, muitos cubanos esperam 
que ao menos a mídia estrangeira divulgue ao 
mundo outras imagens de Cuba. Mas parece que 
também os correspondentes preferem enviar às 
suas respectivas sedes as banalizadas fotos com 
ar romântico da arquitetura antiga de Havana 
do que o triste cenário das mercearias com pra
teleiras vazias . A situação dos jornalistas 
estrangeiros, porém, é mui to parecida com a 
dos independentes, monitorados e perseguidos 
pelo regime, conforme most rou a edição de 
janeiro/fevereiro de I M P R E N S A ("Periodistas 
social club", n° 264, pág. 62). 

Se por um lado as grandes agências e veículos 
de comunicação presentes no país propagan
deiam fora da ilha uma cobertura independente, 
isso não acontece na prática. Apesar de as repor
tagens dos correspondentes não omit irem infor
mações como faz a imprensa oficial, não existe 
liberdade plena nas pautas. Além disso, a depen
dência dos correspondentes em lidar com órgãos 
oficiais faz do trabalho desses profissionais uma 
missão difícil e, em alguns casos, questionável. 

O jornalista independente Reinaldo Escobar, 
explica que os correspondentes em Cuba estão 
de mãos atadas: "Não podem fazer críticas nem 
mostrar a verdadeira realidade, pois são cons
tantemente monitorados. Se o fazem, existe o 
risco de perder a autorização de atuar no país". 
Escobar se refere ao fato de que anualmente o 
Centro de Imprensa Internacional (CPI, na sigla 
em espanhol) — órgão que regula a presença de 
jornalistas estrangeiros — renova as autoriza
ções dos profissionais. O registro é valioso, já 
que muitos jornalistas que estão estabelecidos 
na ilha ganham residência fixa e diversos bene
fícios restritos aos cubanos. 



Além de monitorar o que está sendo publicado 

fora de Cuba, o CPI também determina quais 

temas não devem ser tratados. Entre eles, pautas 

sobre dissidentes políticos, partidos opositores 

independentes e as Damas de Branco. O docu-

mentarista baiano Dado Galvão presenciou a 

atuação do órgão. Ele esteve no país em 2009 

para gravar um filme e sentiu na pele o que é ser 

um jornalista "fora da l inha". Gravar uma passe

ata das Damas de Branco e entrevistar a bloguei

ra e colunista da revista I M P R E N S A Yoani 

Sánchez foi o suficiente para ser convocado pelo 

CPI. Ao apresentar-se foi interrogado, acusado 

de se reunir com dissidentes e ameaçado de ter 

equipamentos confiscados. Para evitar tal con

trole, muitos jornalistas v is i tam o país como 

turista, já que o processo para a obtenção de 

visto de imprensa é lento e burocrático. 

Existe um interesse mórbido e latente por 

parte dos principais veículos estrangeiros de 

estar presente quando morrer Fidel Castro. 

Trocas de guarda evitariam o comprometimento 

suspeito dos correspondentes com as autorida

des cubanas. Mas, para evitar o risco de ocorrer 

um trânsito de repórteres justamente durante o 

velório de Fidel, as sedes da mídia internacional 

fazem vista grossa. Pablo Mendez, dissidente e 

dono do blog V o x Populi , diz que o país vai l i te

ralmente fechar quando isso ocorrer. "Hoje 

muitos jornalistas entram e saem de Cuba com 

vistos de turistas, mas isso não vai acontecer 

quando Fidel Castro morrer". Mendez lembra 

que em 2006, quando se suspeitava da morte do 

ex-líder, a segurança nas ruas foi reforçada e o 

aeroporto José M a r t i , fechado. 

Outra tática para domesticar jornalistas é o 

medo. M u i t o s cubanos narram que no país exis

te a cultura do pânico: não se sabe com quem se 

fala e se a pessoa está a serviço do governo. Ao 

receber a revista I M P R E N S A , o correspondente 

de uma grande agência britânica em Havana 

sabatinou a reportagem com várias perguntas e 

pediu para não ter seu nome publicado. O jorna

lista chegou ao país há cinco anos e reconhece 

que trabalha de forma l imitada e cuidadosa. 

"Existe um jogo de pressão, isso é fato. A reno

vação para o visto de jornalista é anual e o CPI 

se reserva o direito de continuar autorizando a 

permanência do jornalista ou não". Há quatro 

anos o órgão não renovou a autorização de cor-



respondentes da B B C , do jornal mexicano 

Universal e o estadunidense Chicago Tribune. Na 

época o governo alegou que "não houve expul

são, mas que a cobertura desses jornalistas já 

não.era objetiva". 

Ditar o que deve ou não ser publicado tam

bém é rotina do órgão. Esteban Israel, corres

pondente da Reuters, foi um dos primeiros 

correspondentes na ilha a falar de Yoani Sánchez, 

em outubro de 2007. Por meio de uma nota 

publicada por Esteban, a fama da blogueira 

tomou proporção mundial . "Ela [Yoani] e um 

punhado de outros blogueiros independentes 

estão abrindo uma fresta no severo controle do 

governo sobre a mídia e as informações para dar 

ao resto do mundo um vislumbre da vida sob 

um único partido, o estado comunista", afirma

va a nota. Segundo Reinaldo Escobar, jornalista 

independente e marido de Yoani , Esteban foi 

chamado pelo CPI e não pode mais repetir o 

nome de Yoani em suas matérias depois da p r i 

meira referência. Isso ocorre com outros veícu

los — hoje, se alguma publicação quer falar com 

a blogueira, não é o correspondente em Cuba 

que faz contato, mas algum colega da mesma 

empresa telefona de fora do país. 

Para muitos, ganhar confiança do governo 

ajuda, mas não impede o controle. Em 2009, o 

correspondente do jornal espanhol El Pais, 
M a u r i c i o Vincent , um dos veteranos em Cuba, 

escreveu um artigo em que criticava as d i f i c u l 

dades de infraestrutura impostas aos jornal is

tas no país. "O uso de internet está muito 

l imitado. Os cubanos não podem contratar 

uma conta particular, a não ser que tenham 

permissão especialmente pelas autoridades, 

que dizem priorizar o uso social de internet e 

achacam as restrições ao embargo comercial 

dos Estados U n i d o s e as limitações econômi

cas". O CPI não gostou da atitude e cr i t icou 

Vincent publicamente. Apesar de continuar no 

país, o correspondente f icou marcado. São 

poucos os que se submetem a tal risco, pois a 

proximidade com o governo acaba proporcio

nando uma relação de cumplicidade. 

José Ramon V i d a l é jornalista e diretor do 

Centro Marketing Luther K i n g ( C M L K ) , especia

lizado em Comunicação Social, e acredita que o 

controle por parte do governo é justificável, já 

que existe um grande equívoco na cobertura 

feita pelos meios internacionais. "A imprensa, 

que se diz independente e prega um pensamento 

hegemônico, reproduz a realidade cubana de 

forma distorcida". V i d a l diz que em Cuba existe 

uma variedade de pontos de vista e não somente 

um pensamento bipolar como os meios interna

cionais vendem. "Os correspondentes possuem 

suas linhas editoriais ideológicas e em Cuba não 

facilitamos seu trabalho", declara. 

É muito comum que instituições não oficiais 

convoquem correspondentes para coletivas de 

imprensa. No dia em que a reportagem apurava 

esta matéria uma instituição ligada a jornalis

tas independentes organizou uma coletiva com 

o objetivo de anunciar uma iniciat iva que pre

tendia aproximar órgãos governamentais da 

população. Foram convidados para o evento 

diversos correspondentes, entre eles Reuters, 

EFE, El Pais, France Press, A P , T V E , Sun Sentinel, 
Chicago Tribune, Asahi Shimbum e Agência 



Ansa. Só compareceram, porém, quatro veícu

los. " F u i a cada um desses meios e convidei 

pessoalmente. Não é a pr imeira nem a última 

vez que acontece isso, a maioria dos corres

pondentes não dá a mínima para o que está 

sendo feito verdadeiramente em prol dos cida

dãos cubanos", desabafa Francisco Chaviano, 

diretor da entidade responsável. 

Outro problema encontrado pelos correspon

dentes é a carência de informações oficiais. Em 

entrevista à I M P R E N S A n° 256 (maio de 2010, 

pág. 74, "Presença Latina"), o editor sênior para 

a América Latina da C N N W o r l d w i d e , Rafael 

Romo, afirmou que a principal dificuldade dos 

correspondentes que estão em Havana é a falta 

de dados públicos. O governo mantém em seu 

site com algumas informações e agenda, mas o 

CPI concentra todas as informações que os cor

respondentes precisam, desde contato com fon

tes políticas até estatísticas sobre o país. Tal 

processo, além de lento, não garante retorno, 

uma das maiores queixas dos jornalistas estran

geiros. Tais problemas não parecem ter solução 

a curto prazo, já que nenhuma das manifesta

ções de entidades internacionais em prol de 

uma imprensa l ivre tem conseguido romper o 

bloqueio que existe na i lha. 

Text Box
Fonte: Imprensa, São Paulo, ano 24, n. 265, p. 54-58, mar. 2011.




