
A REINVENÇÃO 
Diante da crise mundial e de t ransformações sociais e 
econômicas cada vez mais profundas, o regime cubano 
busca, uma vez mais, saída para seu socialismo, sem se 
perder de si mesmo 

por Spensy Pimentel, enviado especial a Havana fotos Alejandro Ramirez 

"É A PRIMEIRA vez que você visita 
Cuba?". A pergunta pode ser ouvida 
diversas vezes por qualquer um que se 
disponha a visitar a ilha caribenha que 
já foi conhecida como "Pérola das Anti
lhas", no período colonial, e se tornou o 
mais conhecido símbolo de resistência à 
hegemonia dos Estados Unidos sobre a 
América Latina. 

Não é fácil entender a forma como 
o país funciona hoje, e talvez seja isso o 
que explica a onipresença de uma questão 
que, no fundo, funciona como um co
mentário a qualquer pedido de informa
ção feito pelo turista. Como se dissessem: 
"Você está confuso, não? As coisas por 
aqui são mesmo diferentes, e não dá para 
entender tudo em poucos dias". 

Em 2011, comemoram-se os 50 anos 
da batalha em Playa Giron, quando os 
revolucionários e a população cubana 
repeliram um ataque de mercenários 
armados a serviço do governo de John 
Kennedy (1961-1963). Fidel Castro fez, 
então, a famosa declaração do caráter 
socialista da Revolução Cubana: "Os 
imperialistas não puderam perdoar isto, 
que [...] tenhamos feito uma revolução 
socialista embaixo do nariz dos Estados 
Unidos". O embargo econômico que os 
gringos teimam em sustentar até hoje 
são a viva demonstração de que Fidel 
estava certo. 

Cuba desconcerta, e a paisagem de 
Havana é o olho do furacão. Hotéis, res
taurantes, sorveterias e até casas de jazz 
estatais convivem com grandes cadeias 
europeias de turismo. Um duplo sistema 
monetário faz com que um táxi para um 
estrangeiro custe mais de 500 vezes o que 
vale uma passagem de ônibus para um 
cubano (numa ligação telefônica, a dife

rença é parecida). Automóveis Chevrolet 
dos anos 1950 servem como transporte 
coletivo e soltam fumaça preta pela cida
de, desfilando lado a lado com automó
veis europeus e asiáticos de último tipo. 
Veteranos que levaram a solidariedade 
cubana a guerras de libertação mundo 
afora caminham lado a lado com quem 
pede um trocado a um turista. 

Nos sobrados luxuosos expropriados 
que viraram condomínios coletivos e nas 
ruas da cidade a presença negra é mar
cante. Aqui e ali, encontram-se as roupas 
brancas, colares e pulseiras dos adeptos 
da santería (nome local dos cultos de ori
gem africana, semelhantes ao candomblé 
brasileiro). Nos outdoors, lojas de suvenires 
e livrarias, desde o aeroporto até o centro 
da cidade, porém, a imagem que Cuba 
projeta para o mundo é essencialmente 
a da Revolução - alguns livros sobre as 
tradições negras vendidos no aeroporto 
são para meter medo, com imagens de 
ossos e caveiras na capa. 

Os Comitês de Defesa da Revolução 
seguem por todos os cantos, mas a cada 
50 metros também se topa com um novo 
café ou lanchonete, aberto por alguém 
que resolveu tornar-se microempre-
endedor, agora com permissão oficial. 
Nos outdoors e muros, lemas como o da 
Juventude Comunista — "Estudo, trabalho 
e fuzil" - dividem espaço com anúncios 
de serviços de trabalhadores autônomos. 

Na TV, as telenovelas brasileiras são 
transmitidas em um canal juntamente 
com as programações estatais da Ve
nezuela e da China. As pessoas têm 
celulares, mas muitas só os usam para 
fotografar e ouvir música, pois uma linha 
telefônica custa o que a maioria leva dois 
meses para ganhar. Há rap de protesto, 

com críticas contundentes ao governo, 
e uma imprensa estatal arcaica, que sofre 
críticas do próprio presidente do país. 

Engana-se quem insiste em seguir 
com a visão apresentada pela grande mí
dia ocidental, a de um sistema socialista 
como algo monolítico e essencialmente 
conservador. O governo anunciou no 
início do ano que os blogs de oposição já 
não seriam bloqueados, o último preso 
condenado à morte teve sua pena comu
tada no final de 2010, mas isso não quer 
dizer que as pessoas acham que já não 
há mais nada a mudar em Cuba. Uma 
coisa é certa, porém: velhos clichês já se 
tornaram inúteis para entender o que está 
acontecendo na ilha. 

debate político no país vive (mais) 
um momento de efervescência. O 

maior sintoma são os discursos impac-
tantes que surgiram no VI Congresso do 
Partido Comunista, realizado em abril. 
Em seu informe apresentado no evento, o 
presidente Raul Castro assinalou a urgên
cia em enfrentar "profundas distorções 
existentes no funcionamento da econo
mia e da sociedade em seu conjunto". 

Referindo-se às mudanças no sistema, 
ele não deixa dúvidas quanto à sua rea
lização: "O problema que enfrentamos 
não é de conceito. Ele se localiza em 
como, quando e com que gradualidade 
as faremos". O socialismo, declarou, 
"significa igualdade de direitos e opor
tunidades para todos os cidadãos, não 
igualitarismo". 

O discurso de Castro ainda incluiu 
considerações impensáveis para quem 
se apega aos clichês do socialismo. Para 
surpresa de muitos, ele defende "descen
tralização" do governo, atenção para as • 
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Raul Castro surpreende velhos socialistas, 
ao querer "desatar os nós que amarram as 
forças produtivas" e propor "descentralização" 
"tendências do mercado" e superação da 
"mentalidade da inércia" e da "alergia ao 
risco" dos empresários locais, desatando 
os "nós que impedem o desenvolvimento 
das forças produtivas". 

Durante o Congresso, foram apro
vados os chamados "Lineamientos de la 
Política Económica y Social dei Partido 
y la Revolución", um conjunto de 313 
tópicos, ditos tendências ou direções, 
que redefinem a orientação do governo 
cubano - em muitos casos, reafirmando 
ou atualizando orientações já clássicas do 
modelo socialista, mas também introdu
zindo a senha para mudanças profundas 
no país. 

O documento foi resultado de um 
inédito processo de debate aberto aos 
cidadãos cubanos, mais uma indicação 
de mudanças na ilha. Entre dezembro 
e fevereiro, os 291 tópicos inicialmente 
propostos para discussão pelo governo 
foram analisados em 163 mil reuniões 
que tiveram, segundo números oficiais, 
8,9 milhões de participantes (média de 
54,6 pessoas em cada reunião). O país 
tem 11,2 milhões de habitantes, dos 
quais pouco menos de 9 milhões têm 
mais de 14 anos de idade. Ainda que se 
considerem excessivamente otimistas as 
estatísticas ou que se questione a forma 
como esse processo foi conduzido (é pos
sível, por exemplo, que muitos grupos de 

pessoas tenham participado de diversas 
reuniões, detalhe que os dados oficiais 
não explicam), o fato é que os rumos 
da economia cubana foram amplamente 
debatidos. 

Nas ruas do bairro de Habana Vieja, 
encontro Roberto (nome fictício, como 
o das demais pessoas do povo citadas 
nesta reportagem), branco, 30 anos, 
atualmente vivendo como cuentapropista 
- trabalhador autônomo, ou por conta 
própria. Conversando com os turistas, ele 
oferece táxis, dá dicas sobre restaurantes e 
bares. Em seu discurso, aparece uma das 
formas como todo esse debate conceituai 
chega ao cidadão comum: "Hoje temos 
educação, saúde, segurança. Temos ali
mentos também, mas a cota não dá para 
o mês todo, a comida acaba e as pessoas 
têm que se virar. Muitas famílias passam 
dificuldade. Afora isso, é o melhor país 
do mundo para se viver. Mas as coisas vão 
realmente melhorar quando deixarem vir 
o capitalismo, para as pessoas poderem 
ganhar melhor". 

"Capitalismo", para Roberto, não é 
nada de mais, não é o inimigo a vencer. 
As conquistas do socialismo, para ele, 
não são incompatíveis com tudo isso: 
"Podemos ter saúde e educação gratuitas 
e ter o capitalismo. E só uma forma de o 
povo ganhar melhor". Sua maior crítica 
não é ao sistema cubano, é aos governos 

do mundo todo: "Os que estão por 
cima vivem bem em qualquer lugar do 
mundo. Quem sofre é o povo, que está 
por baixo". 

Por esse tipo de trabalho com o turis
mo que gente como Roberto realiza passa 
um dos grandes problemas econômicos 
que o país enfrenta atualmente. Turistas 
em Cuba vivem num mundo paralelo: eles 
manejam os pesos convertíveis (CUC), 
que foram criados para tirar os dólares 
de circulação e que valem cerca de 24 
pesos cubanos comuns, a moeda usada 
pela população local. Qualquer um que 
trabalhe com o turismo pode facilmente 
obter uma renda bem superior à de um 
médico ou de um engenheiro, digamos, 
que trabalhe para o Estado em um am
biente no qual os estrangeiros não estão 
presentes. 

Esse tipo de desnível causa um des
conforto generalizado na população. 

A diferença entre o tratamento dado 
pelos empregados de um estabelecimento 
estatal e o de onde se trabalha por conta 
própria é notável. Nestes, o atendimento 
é frequentemente amável, e a comida e os 
demais serviços têm bom padrão. Quan
do se trata de funcionários públicos de 
hotéis e restaurantes, é fácil notar a falta 
de paciência, as frases irônicas ditas em 
voz baixa, os olhares duros. 

Os paladares ainda são os restauran
tes mais indicados aos estrangeiros que 
querem conhecer a comida criolla — os lu
gares estatais custam até a metade dos 10 
a 15 dólares cobrados ali, mas geralmente 
oferecem poucas opções, e de sabor 
duvidoso. Esses restaurantes particulares 
surgiram nos anos 1990, na primeira onda 
de incentivos ado Estado para iniciativas 
privadas, e seu nome foi inspirado no 
restaurante da personagem de Regina 
Duarte na novela brasileira "Vale Tudo", 
grande sucesso naquela década em toda a 
América hispânica, assim como entre os 
hispano-americanos nos EUA. 

Os salários estatais, pagos a 84% da 
população, valem em média 18 dólares, 
complementados pela gratuidade de 
serviços como saúde e educação e pela A ut
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distribuição oficial de alimentos, feita por 
meio da famosa libreta, uma caderneta em 
que se anotam as retiradas dos produtos a 
que uma família tem direito mensalmente 
— cuja quantidade vem sendo diminuída 
ao longo dos últimos anos. A ideia do 
governo, endossada pelos debates que 
culminaram no VI Congresso do PC, 
como se viu, é eliminar progressivamente 
a distribuição generalizada de alimentos 
e focar apenas os cidadãos mais neces
sitados. "Em vez de subsidiar massiva
mente produtos, como fazemos agora, 
passaremos progressivamente ao apoio 
de pessoas sem outro sustento", declarou 
Raul Castro em seu informe. 

"Cuba ainda é o mais perto que se 
pode chegar da utopia", sentencia Dhei-
se Santana Zimmermann, brasileira do 
Movimento dos Pequenos Agricultores 
(MPA) que estuda na Escola Latino-
Americana de Medicina. Eu a encontro 
em um debate em um centro cultural 
no bairro do Vedado, a Casa da Alba 
(Aliança Bolivariana para os Povos da 
nossa América). Filha de camponeses 
de Rondônia que dificilmente teriam 
condições de pagar-lhe uma faculdade, 

ela reside na ilha há três anos e percebe a 
intensidade do momento por que o país 
passa. "Parece que chegou um ponto 
em que não há como, certas coisas vão 
ter que mudar. Há coisas que já estão 
acontecendo. Mas acho que o capitalismo 
brutal, como o que temos no Brasil, com 
enormes desigualdades sociais, esse não 
vai chegar aqui, não." 

Se em 1990 foi a queda do Muro de 
Berlim que provocou um colapso no 
país, com uma diminuição no Produto 
Interno Bruto que chegou a 30% - de
pois de décadas de crescimento médio 
de 4% ao ano, puxados pela parceria 
com a União Soviética —, agora o abalo 
veio de território capitalista: a queda de 
Wall Street em 2008, após um período 
de relativa bonança, com crescimento 
médio de 5% desde 2003. Em 2009, o 
crescimento ficou em 1,4%, e em 2010, 
em 1,9% - muito baixo, se pensarmos que 
em 2006 houve um pico de quase 12%. 

Além do impacto na economia, 
provocado pela diminuição do número 
de turistas — principalmente canadenses 
e europeus — e das exportações — que 
incluem produtos básicos como níquel 

e açúcar, mas também sofisticados pro
dutos de saúde e biotecnologia -, Cuba 
ainda amarga uma consequência indireta 
da crise, a migração dos capitais espe
culativos para o mercado de commodities, 
principal fonte da alta nos preços do 
petróleo e dos alimentos. 

Os gastos com importação de comida 
terão acréscimo de 300 milhões de 

dólares neste ano e chegarão a 1,5 bi
lhão de dólares por conta dessa inflação, 
segundo o governo cubano — a título 
de comparação, o ingresso anual com o 
turismo é de pouco mais de 2 bilhões de 
dólares. Para completar, desastres climá
ticos recentes tiveram forte impacto: os 
furacões de 2008 deixaram um prejuízo 
estimado em 10 bilhões de dólares, e 
as secas vêm afetando a agricultura, já 
castigada por uma série de dificuldades 
estruturais. As safras vêm caindo nos 
últimos anos. 

Os efeitos da conjuntura econômica 
recente sobre o Estado já se expressaram 
em pelo menos uma medida de impacto, 
anunciada no fim de 2010: a progressiva 
demissão de 500 mil funcionários pú-A ut
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Os efeitos da conjuntura econômica já 
resultaram em uma medida de impacto: 
a demissão de 500 mil funcionários 
blicos, ou 10% dos 5,1 milhões de pessoas 
que o Estado emprega - os trabalhadores 
do setor privado e pequenos empreende
dores são pouco menos de 1 milhão de 
pessoas. Os números, claro, têm algo de 
virtual: é cada vez menor o número de 
cubanos que sobrevive exclusivamente de 
um emprego estatal, e quase todo mundo 
com quem se conversa faz algum tipo de 
bico para complementar a renda. Mas 
reações desfavoráveis, principalmente 
no interior do país, levaram à suspensão 
temporária do plano. 

Menos importante em termos de 
impacto sobre o déficit fiscal - já que os 
salários públicos, em média, são de 18 dó
lares -, o anúncio das demissões foi uma 
demonstração de que as transformações 
no modelo econômico do país podem se 
acelerar nos próximos anos. O próprio 
Raul Castro reconheceu, em seu discurso 
no Congresso, que vários dos problemas 
a ser enfrentados já eram apontados havia 
muito tempo. 

Ele citou o informe de Fidel ao 1 Con
gresso do partido, em 1975: "Na condu
ção de nossa economia, temos padecido 
indubitavelmente de erros de idealismo, 
e em diversas ocasiões desconhecemos a 
realidade de que existem leis econômicas 

objetivas às quais devemos nos ater". O 
governo vem tentando mostrar que, desta 
vez, as coisas são para valer. Está marca
da para o começo do ano que vem uma 
conferência do partido para examinar o 
andamento das reformas. 

Nas ruas do bairro do Vedado, en
contro Ramón, negro, cerca de 40 anos, 
profissional de informática — mais um que 
se divide-- entre o emprego no Estado e 
serviços freelance em sua área de atuação. 
Falamos do Carnaval brasileiro, que mexe 
com a imaginação dele. Ramón diz que, 
por ora, desistiu de conhecer outros paí
ses, dadas as dificuldades que os cubanos 
enfrentam para poder viajar — ainda que 
consigam autorização para deixar o país, 
os custos são proibitivos para quem ga
nha a vida em pesos cubanos. "Como não 
podemos ir, acabamos nos conformando. 
Nós, cubanos, temos muita vontade de 
nos relacionar, de conhecer pessoas, da 
mesma forma que estamos conversando 
aqui. Não se trata de política: queremos 
sair, conhecer o mundo", diz ele. 

Na conversa com Ramón, as ambi
guidades cubanas mais uma vez começam 
a aparecer, sutilmente. Para ele, não há 
propriamente racismo em Cuba. "O que 
há são questões mais pessoais. Em termos 

de oportunidades oferecidas pelo Estado, 
não há discriminação", diz ele. Diferen
ças, porém, existem de alguma forma, 
ainda que não sejam as que reconhece
mos no Brasil. "Aqui também há bairros 
negros onde a polícia não entra. Quando 
há uma boa festa de rua, as pessoas be
bem, ficam violentas, e morrem vários." 

os limites de Havana Leste, um dos 
municípios da região metropolitana 

da capital cubana, a quase duas horas de 
ônibus do centro da cidade, está o bairro 
de Alamar, um imenso aglomerado de 
edifícios de apartamentos populares, ao 
estilo das Cohabs da periferia de São 
Paulo. Ali, num centro comunitário, são 
realizadas as "oficinas de transformação 
integral", mantidas pelo governo e dirigi
das por educadores populares ligados ao 
Centro Martin Luther King. Reconhecida 
internacionalmente, a entidade surgiu nos 
anos 1980 a partir do trabalho de ativistas 
ligados a igrejas cristãs, inspirados, por 
exemplo, na obra do brasileiro Paulo Freire. 

Em Alamar aprende-se que os de
safios do socialismo cubano estão bem 
além das mudanças na economia. Dado 
que saúde, educação e outros direitos 
básicos estão assegurados para toda a 
população, não se pode dizer que exista 
pobreza em Cuba, conforme os critérios 
internacionais. Isso não quer dizer que 
não existam diferenças sociais. Alamar 
Leste é um dos lugares onde vive uma 
população considerada "marginalizada" 
ou em "situação desfavorável". 

Construídos no fim dos anos 1980, 
já no período em que o colapso do bloco 
soviético afetava a economia cubana, os 
apartamentos do bairro são mal-acabados 
e estão instalados numa região com 
deficiências infraestruturais e de servi
ços. Além disso, é difícil administrar as 
brigas entre vizinhos - agravadas pelas 
paredes finas, que deixam passar muito 
som entre os apartamentos - num país 
em que ainda é quase impossível mudar-
se da casa designada pelo Estado (só 
bem recentemente foram amenizadas as 
restrições ao comércio de imóveis e de 
materiais de construção). A ut
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A habitação é um problema geral 
no país hoje, e nesse sentido o povo de 
Alamar até que está bem, comparado 
com os que habitam os chamados "llega 
y pon" ("chega e põe", em alusão ao 
fato de que as casas são construídas 
por famílias que ocupam os terrenos à 
revelia da ação pública), as favelas locais, 
que se contam às dezenas. O déficit 
habitacional no país é estimado em mais 
de 500 mil unidades, sem falar que boa 
parte (segundo alguns, mais de 50%) das 
moradias existentes tem problemas de 
manutenção — um passeio pelos solares 
(habitações coletivas, em muitos casos 
semelhantes aos cortiços brasileiros) de 
bairros como Vedado e Habana Vieja não 
deixa dúvidas sobre as dificuldades que 
o Estado enfrenta no setor habitacional. 

Nas pequenas atitudes cotidianas dos 
moradores de Alamar, é possível identi
ficar por que o governo está tão preocu
pado em incentivar iniciativas locais. Os 
educadores populares do bairro estão 
envolvidos em uma gama enorme de 
atividades sociais, desde cursos de saúde 
voltados a idosos até recreação para os 
jovens. É por meio do centro comunitá
rio que se articula também um trabalho 

de planejamento local, que precisa vencer 
enormes obstáculos. "Nem tudo em 
Cuba é idílico. Nem todos os cubanos 
estão programados para participar de ati
vidades que ajudem a toda a sociedade", 
diz Mercedes Galán, pesquisadora que 
trabalha no local. 

Assim, entre as recentes vitórias da 
articulação comunitária promovida com 
ajuda das oficinas, estão mutirões para re
tirada de lixo de lugares públicos, ou para 
a construção das instalações que abrigam 
uma central telefônica no bairro. "E pre
ciso ultrapassar o 'quero que o Estado 
faça isso para mim' e trazer o 'que é que 
posso fazer pela minha comunidade?'", 
resume Mercedes. "Tudo o que estamos 
fazendo é para melhorar o sistema. O que 
adianta ficar buscando um culpado pelos 
nossos problemas? Temos de preservar 
nossas conquistas, buscar caminhos e 
tentar fazer melhor." 

desafio de convencer as pessoas a 
buscar saídas coletivas está expresso 

nas charges do jornal Falante, publica
ção tradicional da ilha, com 50 anos 
de existência. As piadas ridicularizam 
comportamentos cujo debate público é 

complicado, com um senso de humor que 
muitos comparam ao dos brasileiros. Os 
baixos salários pagos pelo Estado são a 
justificativa para muitos cubanos desvia
rem de seus locais de trabalho todo tipo 
de material que possa ser apropriado em 
benefício próprio ou revendido na rua, 
ilegalmente — charutos e rum a preços 
convidativos, por exemplo, são farta
mente oferecidos aos turistas nas ruas. 
Ironicamente, o verbo usado para essa 
atividade é "lutar". 

Tal discussão faz lembrar que o de
safio de construir um sistema socialista 
não passa apenas por garantir "pão e 
liberdade", na formulação clássica lem
brada pelo analista político Julio Cesar 
Guanche, professor da Universidade de 
Havana. O terceiro ingrediente da equa
ção é a "plenitude". "O sistema também 
tem que garantir que os cubanos possam 
desenvolver-se como pessoas, com uma 
ética de comportamento cidadão", diz 
ele, um dos mais conhecidos intelectuais 
da nova geração no país. 

Com gente como Guanche, pode-se 
conhecer as críticas feitas ao sistema 
cubano para além dos chavões. Ele 
lembra que Cuba já passou por ou- • A ut
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tros momentos em que o discurso de 
mudança foi tão ou mais forte do que é 
hoje, como o chamado Período Especial, 
logo após o fim do regime soviético. "As 
mudanças também são uma espécie de 
fetiche, porque já houve vários processos 
grandes de mudança em Cuba", diz ele, 
destacando ainda o período de elabora
ção da Constituição cubana, em meados 
dos anos 1970. 

"Há um consenso de que é a hora de 
mudar. Os dissensos aparecem quando 
se pensa nas estruturas a serem criadas 
para a mudança. E todos querem um 
espaço onde sua voz realmente tenha 

poder", emenda Hiram Hernandez Cas
tro, também professor da Universidade 
de Havana. 

Os dois destacam que o recente 
processo de diálogo com a população 
a respeito dos lineamientos foi inovador, 
mas ainda não é o ideal. "Havia muitas 
políticas já aprovadas quando começou 
a consulta. Muitos processos já estavam 
em curso, não havia mais possibilidade 
de voltar atrás, de modificar seu curso", 
diz Guanche. 

"O que há, atualmente, é um mode
lo em que um nível central de direção 
pede opiniões e sugestões à base, mas se 

sublinha muito a desigualdade de poder 
entre quem opina e quem decide. Eu 
opino, e o outro decide como e quando 
vai tomar a decisão", continua ele. Entre 
as deficiências do sistema político cuba
no, Guanche destaca, por exemplo, que, 
apesar de previstas na Constituição de 
1976, consultas à população na forma 
de referendos ocorreram uma única vez, 
em 2002. 

Em últ ima ins tânc ia , defendem 
Guanche e Hernandez, o ideal seria 

que o processo de discussão sobre as 
mudanças na economia se constituísse 
num debate público sobre a própria 
definição de socialismo em Cuba. "O 
modelo que se impõe, não exatamente 
por um espaço de discussão pública ou 
democrática, mas de maneira autoritária 
e estatista, é o modelo de socialismo que 
segue dentro da agenda soviética", diz 
Hernandez. "Valores como autonomia 
e autogoverno cidadão estão na origem 
de qualquer socialismo revolucionário, 
mas são discussões muito marginais 
em Cuba", complementa Guanche, 
referindo-se às correntes socialistas que 
hoje pregam a necessidade de liberdade 
e democracia para a construção de uma 
nova sociedade. 

Ambos lamentam os termos aos 
quais se tem conduzido o debate eco
nômico. "A discussão fica toda entre 
socialismo estatista e propriedade priva
da", diz Hernandez. "Entre propriedade 
estatal e propriedade privada, há uma 
grande margem de formas diversifica
das de propriedade. Não é só a coope
rativa de autogestão, há 20 mil tipos de 
produção e propriedade que me parece 
que seria importante experimentar para 
favorecer mais as formas associadas de 
produção que a privada", complementa 
Guanche. 

"O único cenário de relação entre 
Estado, particulares e cooperativas é o 
mercado. Não há nenhum tipo de cenário 
distinto que matize a relação mercantil, 
imponha outras regras de intercâmbio, 
como o comércio justo e outras variantes A ut
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de economia popular", segue ele. Entre 
os exemplos da quase completa ausência 
desse tipo de debate, cite-se a recente 
desativação de quase a metade das usinas 
de açúcar do país (menos de 50 usinas 
continuam a operar). 

A falta de tradição na promoção 
da autogestão e do cooperativismo no 
país fez com que 100 mil trabalhadores 
fossem dispensados sem que se cogitasse 
repassar a eles a gestão das usinas, em vez 
de simplesmente fechá-las. Essa ação é 
tema de "Demoler", vídeo de Alejandra 
Ramirez. O documentarista, que vive em 
Cuba desde criança, quando seus pais 
exilaram-se no país após a luta armada 
na Guatemala, é também autor das fotos 
que ilustram esta reportagem. 

O Centro Martin Luther King, que 
mantém as oficinas de transformação in
tegral como a de Alamar, também articula 
uma rede de educadores populares. "Para 
qualquer projeto alternativo às lógicas 
dominantes, é imprescindível potenciar 
a autoconstituição do sujeito popular", 
afirma Joel Suárez, coordenador do 
centro. "O compromisso revolucionário 
deve ser exercido em todos os rincões da 
vida cotidiana." 

O objetivo dessa formação por meio 
da educação popular está totalmente 
conectado com toda a discussão mencio
nada por Guanche e Hernandez. "Para 
renovar e recriar o poder revolucionário 
e os valores que o sustentam, apostar e 
trabalhar pela perfectibilidade do socialis

mo cubano, é imprescindível socializar o 
poder e buscar maneiras autogestionárias, 
autônomas desde a sociedade, para o 
exercício de uma participação popular 
consciente, crítica, ativa, organizada", 
explica Joel. 

Ao seu modo, como se vê, o centro 
também está conectado à discussão 

econômica. "Precisamos pensar em ou
tras formas socializadoras de organizar 
a gestão produtiva e econômica nos 
territórios", segue o diretor. O centro 
editou, recentemente, um livro sobre 
o cooperativismo, e busca inspiração 
em experiências como a da economia 
solidária brasileira, cujo teórico mais 
conhecido é o economista Paul Singer. 
"A tradição cooperativa em Cuba só é 
conhecida no campo agropecuário. Não 
há cooperativismo em outros campos 
da vida econômica e social", relata [oel. 
"Temos que desatar as forças produtivas 
da economia, colocá-las sob o controle 
popular." 

Um exemplo do desafio enfrentado 
pelo país no que tange a esse processo 
de reorganização da produção, particu
larmente no setor agrícola, é o Viveiro 
Hidropônico Alamar. A pequena fazenda 
urbana produz plantas ornamentais e er
vas desde os anos 1990 e é um destaque 
de nível internacional por seu pioneirismo 
em temas como produção orgânica e 
agricultura urbana. A iniciativa está or
ganizada como uma cooperativa. 

Seu coordenador, Miguel Salcines, 
deixou o governo durante o Período Es
pecial, no início dos anos 1990, quando a 
crise econômica fez com que os cubanos 
literalmente arregaçassem as mangas. 
Por correio eletrônico, ele disserta para 
Retrato do Brasil sobre as dificuldades que 
Cuba enfrenta no que tange à produção 
agrícola: "Há uma herança colonial. As 
pessoas relacionam o trabalho rural à es
cravidão. E difícil que se interessem pela 
agricultura". "Precisamos, por exemplo, 
de incentivos econômicos para as carrei
ras ligadas ao campo, como a agronomia." 

Para Salcines, o cooperativismo pode 
dar uma contribuição fundamental para 
o socialismo cubano: "Iniciativas como a 
nossa criam um sentido de pertencimen-
to, fazem com que as pessoas orgulhem-
se, envolvam-se com seu trabalho". 

Mais gente vem falando da necessida
de de Cuba abrir-se para o diálogo em um 
momento tão crucial para o país. "Apesar 
de termos mais de 50 anos de história 
de socialismo, Cuba não é considerada 
quando se fala nas experiências de um 
'socialismo do século XXI ' . É que para
mos na pré-história do socialismo", diz 
Hiram Hernandez Castro. "Há uma falta 
absoluta de sensibilidade sobre a cultura 
histórica do que é socialismo, uma análise 
crítica sobre as experiências socialistas e a 
possibilidade de apropriar-se do que está 
acontecendo hoje, inclusive na América 
Latina, em processos como os da Vene
zuela, Bolívia, Equador." • 
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A discussão da homofobia na ilha é impulsionada 
pela sexóloga Mariela, filha de Raul Castro 
e diretora de um centro educacional 

Os intercâmbios e parcerias com 

países como Venezuela e Brasil são con

siderados componentes importantes do 

período de crescimento contínuo que o 

país vinha verificando até 2008 - duro 

ano de crise internacional e de furacões, 

como se viu. Em termos comerciais, 

estritamente, Venezuela, China e Canadá 

(este uma grande fonte de turistas, quase 

um terço do total) são os mais importan

tes — os dois primeiros países, juntos, têm 

sido responsáveis por 40% do comércio 

exterior de Cuba. 

No plano político, uma das inicia

tivas mais importantes é a citada 

Alba. Entre outras áreas, a Venezuela dá 

suporte a Cuba em um item crucial para 

a economia, o petróleo, fornecendo o 

produto com custo especial. Dadas as 

restrições internacionais ao crédito ao 

país, graças ao embargo norte-americano, 

O apoio é decisivo. 

No centro cultural Casa da Alba, 

o filósofo Gilberto Valdês, do Galfisa 

(Grupo América Latina: Filosofia Social 

e Axiologia), fala da importância de 

Cuba olhar mais para as lutas sociais 

latino-americanas neste momento cru

cial de sua história. "Todos esses refe

rentes de emergências emancipatórias 

que existem hoje na América Latina são 

olimpicamente desconhecidos em nos

sas universidades", critica. "Seguimos 

dando aulas de marxismo, esquecendo 

quem são os atores reais que estão en

frentando o capitalismo transnacional 

em nossos dias." 

Entre os temas que Valdês destaca 

está a necessidade de construção de uma 

política mais pluralista no país. "Todas 

as sociedades são complexas. O que 

acontece é que agora a diversidade da so

ciedade cubana se fez visível do ponto de 

vista político e epistemológico. Por isso, 

precisamos pensar em um modo de par

ticipação diferenciado, múltiplo", diz ele. 

A imprensa internacional tem dado 

destaque aos recentes avanços no tra

tamento das questões de gênero e dos 

homossexuais em Cuba. A discussão 

sobre o preconceito e o machismo na 

ilha vem de longe. Em 1994, o filme Mo

rango e chocolate fez sucesso internacional 

ao contar a história de um homossexual 

que tinha de deixar a ilha em função da 

perseguição política. Agora, a discussão 
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do tema é impulsionada também pelo 
envolvimento da filha do presidente Raul 
Castro, Mariela, que é sexóloga e dirige 
o Centro Nacional de Educação Sexual. 

O governo cubano também tem 
reconhecido a necessidade de enfrentar a 
questão negra. Ativistas de reconhecimen
to internacional, como o brasileiro Abdias 
do Nascimento, recentemente falecido, e o 
escritor cubano Carlos Moore, atualmente 
exilado no Brasil, já alertaram que as crí
ticas dos afrocubanos ao regime devem 
ser reconhecidas como algo radicalmente 
distinto da que é feita pela oposição bran
ca baseada em Miami — esta, de extrema 
direita e adepta de meios violentos. 

Moore calcula que são negros cerca 
de 60% dos dissidentes encarcerados 
hoje (o governo cubano nega que 
ainda existam os chamados "presos 
de consciência" no país). Era negro, 
por exemplo, o preso Orlando Zapata, 
morto no início de 2010 após 85 dias 
de greve de fome. O episódio gerou 
grande discussão internacional: o go
verno cubano defendeu a versão de 
que se tratava de um preso comum, e 
as potências ocidentais emitiram seus 
habituais comunicados de condenação. 

T a m b é m é negro o jornalista 
Guillermo Farinas, que já realizou 24 
greves de fome. No ano passado, ele 
protestou assim por 135 dias, logo após 
a morte de Zapata, até obter a liberação 
de 52 presos políticos - parte dos 75 
que foram detidos e condenados após 
o movimento conhecido como Prima
vera Negra, em 2003. 

Um dos anúncios feitos ao final do 
VI Congresso do PC expressou a preo
cupação em dar mais espaço político à 
população negra. Foi destacado como 
positivo o aumento na participação de 
mulheres e de negros no Comitê Cen
tral do partido (entre os 115 membros 
desse órgão, há, agora, 48 mulheres e 36 
negros e mestiços). "Esse resultado, que, 
repito, é um primeiro passo, não é fruto 
da improvisação", discursou Raul Castro. 

Em Habana Vieja, nas proximidades 
do Museu da Revolução, é justamen

te na conversa com um cidadão negro, 
Roque, que tenho meu encontro mais 
contundente com um discurso radical 
contra o governo cubano. "Vou lhe 
contar o que aconteceu por aqui, não 
precisa entrar no museu", diz ele. "Es
ses estudantes brancos que tomaram o 
poder vieram todos de famílias ricas das 
províncias orientais. Sim, havia pobreza 
aqui antes deles, mas ao menos o povo 
podia escolher mais ou menos seus go
vernantes. Penso que, para uma pessoa 
ser presidente, ela tem que se candidatar 
antes." 

"Tenho 46 anos e acho que já vivi o 
suficiente neste regime para poder dizer 
certas coisas. Eles diziam que a Revolução 
seria para os humildes, mas hoje são mul-
timilionários. Quantos deputados, quan
tos ministros são negros? Não se engane, 
isto aqui é uma ditadura", finaliza ele. 

Na raiz de críticas como a de Roque, 
um dos aspectos mais controversos 
do regime cubano, a permanência de 

pessoas em cargos públicos por largos 
períodos, será eliminado, conforme 
anunciado no Congresso do PC. A ideia, 
nas palavras de Raul Castro, é criar uma 
"política de renovação de quadros". 
"Chegamos à conclusão de que resulta 
recomendável limitar a um máximo de 
dois períodos consecutivos de cinco 
anos o desempenho de cargos públicos 
e estatais fundamentais. Isso é possível e 
necessário nas atuais circunstâncias, bem 
distintas daquelas das primeiras décadas 
da Revolução." 

Cuba está, literalmente, envelhecen
do. A população está praticamente estável 
desde 2005, a taxa de fecundidade é baixa. 
O crescimento demográfico é dos meno
res do mundo, semelhante ao de países 
como o Japão. O número de crianças e 
jovens já ultrapassou igual ao de idosos. 
A renovação torna-se uma necessidade. 
"A nova geração está chamada a retificar 
e mudar sem vacilo tudo o que deve ser 
retificado e mudado, e seguir demons
trando que o socialismo é também a arte 
de realizar o impossível", escreveu Fidel 
Castro recentemente, em mensagem ao 
Congresso do PC. 

Líder da revolução e presidente do 
país de 1976 a 2008, ele vive sua velhice 
e prepara-se para converter-se em marco 
histórico. Cuba será certamente marcada 
por um a.F./d.F (antes e depois de Fidel). 
Até onde, a curto e médio prazos, irão as 
mudanças em Cuba? Difícil saber. Mas 
Joel Suárez lembra-nos: "A emancipação 
humana é um processo sempre inconclu-
so, e um desafio". A ut
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Text Box
Fonte: Retrato do Brasil, São Paulo, n. 49, p. 32-41, ago. 2011. 




