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Uma visita a Cuba é uma grande experiência de vida. Não só pelo regime socialista que lá 
subsiste, desde a Revolução de 1959, mas também pelos aspectos dramáticos que envolvem a 
sua cena política. O país troca açúcar, tabaco e níquel por tudo o mais de que possa necessitar 
uma nação insular de 11 milhões de habitantes, variando de sabonete a petróleo (da Venezuela), 
de laranja a cloro para limpar a água das piscinas. Hoje, há uma grande esperança no turismo, 
que vive em fase crescente num país de belas paisagens. O Brasil está inserido em possíveis 
parcerias, além do emprego de tecnologias educacionais.  
 
Por iniciativa da Confederação Nacional do Comércio, fomos verificar como funciona o ensino 
médio (preuniversitária). Não há alunos fora da escola, o que é um dado positivo. E todos são 
atendidos no sistema de internato, abandonado há muitos anos aqui no Brasil.  
 
Em Cuba, jovens de ambos os sexos freqüentam escolas públicas com alojamentos separados 
para cada sexo, sem nada de luxo, mas dignos. Para Fidel Castro, o sistema cubano de educação 
é o melhor do mundo. Um evidente exagero — melhor da América Latina talvez seja. Sempre se 
pode extrair lições dessa experiência. Os dois milhões de alunos que se encontram nas escolas 
respondem, estudando com afinco, ao apelo expresso por Fidel na histórica Praça José Martí 
(professor e poeta, herói de outros tempos): “Educar para um tempo melhor.” Esta é a visão 
oficial, a que se agrega a expressão de Che Guevara, quando ocupou o Ministério do Interior, hoje 
museu com o seu nome: “Hasta la victoria, siempre.”  
 
Apesar da precariedade dos recursos financeiros, sobretudo após a debacle da União Soviética, 
Cuba orgulha-se de duas façanhas revolucionárias: os feitos na saúde e na educação. Todos 
recebem algum tipo de atendimento e remédios; todos têm algum tipo de educação, nos vários 
níveis, com uma oferta generosa até para outros povos, como o angolano e alguns latino-
americanos. A maioria dos estudantes universitários encontra-se na Universidade de Havana, que 
apresenta seções em todas as 14 províncias, num incrível efeito descentralizador. O efetivo desta 
universidade é majoritariamente constituído por alunos de ciências sociais e humanísticas, 
enquanto há institutos de educação superior para medicina, engenharia e outros ramos da ciência 
e da tecnologia, completando-se o quadro com as duas universidades pedagógicas, para formar 
professores e especialistas em cursos de quatro anos.  
 
Hoje, há um empenho pioneiro na formação de professores múltiplos de 5 a 8 série, ou seja, um 
só professor capaz de lecionar para esse segmento, a fim de evitar a perda de consistência 
pedagógica quando os alunos saem do 1 segmento e são obrigados a enfrentar diversos 
professores. A experiência mostra maior eficácia quando as matérias são transmitidas por um só 
mestre, polivalente, como se fosse o médico de família da educação, feliz expressão da escritora e 
acadêmica Ana Maria Machado.  
 
Ao perguntar à vice-reitora do Instituto Pedagógico Latino-Americano Caribenho, que é uma 
universidade, com quantos professores conta o país, a resposta foi 120 mil. Nós temos 2,6 
milhões. Pude observar nas escolas de nível médio, conversando com professores e alunos com 
total liberdade, que não há grande apreço pela carreira do magistério. O salário médio de um 
professor é 26 dólares, com benefícios como o subsídio à casa, refeições e assistência médico-
odontológica. Como nos disse um professor, “o essencial para viver é barato; caro é o luxo”. 
“Professor ganha muito pouco”, diz uma menina loura de 16 anos, presidente do Diretório 
Acadêmico. Ela prefere a medicina. Mas há equilíbrio entre essa profissão e a engenharia, o 
direito, a economia e a contabilidade.  
 
Não há, notoriamente, emprego para todos. Mas todos completam, gratuitamente, o ensino 
superior. Haverá ociosidade, à espera de um milagre ou, então, pode-se supor que muitos 



formandos, em cursos ditos de qualidade, mais tarde, de alguma forma, poderão estar 
trabalhando nos Estados Unidos ou no México. Quando isso acontece, quem perde é o país.  
 
Há cursos rápidos para conhecer o sistema cubano de educação. Chamam-se pasantías , com um 
bom entrosamento com México, Colômbia, Canadá, Venezuela, Angola, Moçambique e Chile. 
Neste momento, 119 professores chilenos de matemática aperfeiçoam-se em Havana. Se o 
entrosamento vier sem a tentativa de ideologização, tudo bem.  
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