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O que é revolução?
Revolução é: sentido do momento histórico; é mudar tudo o que deve ser 
mudado; é igualdade e liberdade plenas; é ser tratado e tratar os demais como 
seres humanos; é emanciparmos por nós mesmos e com nossos próprios 
esforços; é desafiar poderosas forças dominantes dentro e fora do âmbito social 
e nacional; é defender valores nos quais se crê ao preço de qualquer sacrifício; é 
modéstia, altruísmo, solidariedade e heroísmo; é lutar com audácia, inteligência 
e realismo; é não mentir jamais nem violar princípios éticos; é convicção 
profunda de que não existe força no mundo capaz de derrotar a força da 
verdade e das idéias. Revolução é unidade, é independência, é lutar por nossos 
sonhos de justiça para Cuba e para o mundo, que é a base do nosso 
patriotismo, de nosso socialismo e de nosso internacionalismo”.

Fidel Castro Ruz, 1o de maio de 2000

Em 26 de julho de 1953, quando Fidel liderou o assalto ao quartel de Moncada, 
começava a história da Revolução Cubana. Seu início talvez nos permita a melhor 
interpretação do termo “utopia”. Quase todos os 70 revolucionários sobreviventes dos 
95 que investiram contra Moncada foram torturados e fuzilados na prisão. Anos depois 
da fragorosa derrota, o insistente Fidel Castro reúne 82 homens em um barco no 
México para voltar a Cuba e começar o enfrentamento com as tropas de Fugencio 
Batista. Che define o desembarque como um naufrágio. Destes 82 combatentes 
apenas 12 conseguem se reunir com vida no ponto de encontro marcado.

O que leva uma pessoa a imaginar que, depois de tantos fracassos e com apenas 
uma dúzia de combatentes, seria possível vencer batalhões inteiros e começar a 
construir garantias sociais inexistentes em todo território latino-americano? O que 
talvez tenha movido os revolucionários tenha sido justamente o desejo do impossível.

Em 1959, Castro, Che e Cienfuegos entram em Havana e, em paralelo a inúmeras 
conquistas implementadas pelo novo governo, passam a enfrentar os ataques do país 
que se recusava a perder 60 anos de domínio sobre o território cubano. 50 anos atrás, 
o mercado norte-americano controlava 70% de todas as importações e exportações da 



ilha; 50% da população ganhavam 11% da renda, enquanto 5% controlavam 26%; um 
terço da população economicamente ativa estava desempregada; das 200 mil 
mulheres com trabalho, 70% eram empregadas domésticas; 58% dos professores 
estavam desempregados e havia 2 milhões de analfabetos, de um total da população 
de seis milhões de habitantes. Somente 46% das crianças em idade escolar 
estudavam; a taxa de mortalidade infantil era de 60 para cada mil nascimentos; 31% 
da população tinham malária.

Em dois anos do novo governo, Cuba foi considerada território livre do analfabetismo. 
E hoje, 50 anos depois do triunfo aparentemente impossível, 100% das crianças estão 
na escola, 98% completaram o ensino fundamental e 91%, o ensino médio. A 
mortalidade infantil caiu para 5,3 para cada mil nascimentos e a ilha exporta médicos. 
Há 30 mil profissionais cubanos atuando em 60 diferentes países, colocando 
diariamente em prática o internacionalismo pregado por Che. Hoje, as mulheres são 
mais de 40% dos empregados e mais de 60% do setor profissional e técnico. Em 
2008, mesmo com o princípio da crise global, a economia do país que foi o primeiro a 
questionar o Consenso de Washington cresceu 4,3%, com 43% do orçamento sendo 
investidos em serviços sociais.

“Somos um povo que conseguiu se levantar com seu sangue e seu suor. Os cubanos 
foram soldados, estudantes e profissionais ao mesmo tempo”, disse Raul Castro em 
seu discurso em comemoração ao aniversário da Revolução em janeiro deste ano, na 
cidade de Santiago de Cuba. “Vivemos uma campanha permanente de mentira, 
bloqueio, ataques a embarcações, assassinatos de diplomatas e camponeses. Todas 
as administrações americanas não pararam de pressionar uma mudança de regime 
em Cuba, com maior ou menor agressividade. Resistir é a chave de cada uma de 
nossas vitórias”, afirmou. 

De fato. Se o desmanche da União Soviética e a denominada crise do socialismo 
produziu um impasse estratégico na esquerda latino-americana, a resistência cubana 
permitiu que o sonho não ficasse desabrigado. Se hoje outras experiências com 
anseios socialistas são possíveis na América Latina talvez seja porque Cuba nunca 
permitiu que esta idéia perdesse lugar neste continente, e os novos levantes contra a 
ordem capitalista, antes feitos com fuzis, sejam hoje feitos nas urnas.

O futuro da Revolução Cubana, no entanto, não é menos desafiador que a vitória dos 
barbudos sobre a ditadura de Batista. Se por um lado ali ninguém precisa se 
preocupar com a falta de moradia, de atendimento médico ou com a fome, se ali todos 
sabem ler e escrever, a sobrevivência do processo revolucionário exige a solução de 
questões caras e que, cada vez mais, incomodam os cubanos. A propaganda do 
governo é eficiente. Nos hospitais, lemos cartazes dizendo “Uma vida humana vale 
mais do que todas as propriedades privadas do mundo”; ao sair do aeroporto, o 
visitante não é chamado a consumir e sim a pensar ao se deparar com frases como 
“Esta noite 200 milhões de crianças vão dormir nas ruas; nenhuma delas é cubana”. 
No entanto, a população não quer mais pedir autorização ao Estado para deixar o 
país, tampouco se ver impedida de acessar a internet.



As diferenças entre camadas sociais, geradas pela abertura do país ao turismo, e a 
criação de uma segunda moeda, que circula entre os estrangeiros, têm provocado 
fissuras nos alicerces socialistas. Corrupção, prostituição e tráfico de drogas crescem 
em velocidade, apesar da repressão do governo. Raul Castro estuda a eliminação do 
sistema de duas moedas e está em debate no país, com a participação de sindicatos 
e da população em geral, a nova lei salarial. O consumo não é um valor na 
sociedade cubana. Pelo contrário: em vez do bombardeio publicitário o que se vê 
nas ruas são mensagens que dialogam com um nível de instrução e politização 
muito raro fora da ilha. Mas o salário médio de quinze dólares, mesmo que suficiente 
para garantir uma vida digna para todos, cada vez mais é um problema para uma 
população que convive com visitantes de todo o mundo.

Transformar essa realidade passa por ultrapassar um obstáculo que há 47 anos 
impede o real desenvolvimento de Cuba: o isolamento comercial imposto pelo 
bloqueio econômico. Não há café, cana e praias paradisíacas que superem os 93 
bilhões de dólares de prejuízos causados por medidas como a que impõe que 
qualquer navio que passe pelo porto de Havana fique seis meses impedido de 
atracar nos Estados Unidos. As relações estabelecidas com os novos governos da 
América Latina são um alento ao povo que sofreu sérias restrições durante o 
chamado “período especial”, quando Cuba ficou isolada no mundo ocidental pós-
queda da União Soviética. Neste sentido, todo o esforço de intercâmbio via ALBA 
(Alternativa Bolivariana das Américas) é fundamental. Falta, no entanto, colocar em 
prática aquilo que 185 países da ONU já aprovaram: o fim
do bloqueio. 

A eleição de Obama traz alguma esperança. Raul já manifestou, por diversas 
ocasiões, disposição para o diálogo, mas o presidente norte-americano não respondeu 
aos apelos internacionais. O máximo que fez foi, no início de março, converter em lei 
um projeto que alivia as restrições de viagens e de comércio com Cuba, recrudescidas 
no governo de George W. Bush. A lei permitirá aos cubanos norte-americanos visitar a 
ilha anualmente, em vez de a cada três anos, e permanecer por mais de duas 
semanas no país. Também foi flexibilizado o envio de medicamentos e alimentos, e 
ordenado o fechamento da prisão de Guantánamo.

Cuba considerou o mínimo. Com 70% da população nascidos sob o bloqueio, a 
continuidade do socialismo não está ameaçada pela morte iminente de Fidel Castro, 
mas pela possibilidade de desunião interna e pelas incertezas da melhora na 
qualidade de vida dos cubanos, em especial, dos jovens. Não à toa eles vêm sendo o 
grande alvo dos discursos dos líderes do governo no último período. Preparar as 
novas gerações para seguir adiante com o processo revolucionário é o grande desafio 
de Raul Castro, para que a miséria, a injustiça e a submissão não voltem a dominar a 
ilha. Afinal, como se diz por todo o país, esta é uma revolução dos humildes, pelos 
humildes e para os humildes. 



O povo cubano conhece cada imprecisão de sua obra. Os revolucionários são os 
principais críticos de seu sistema. Isso, no entanto, está longe de fazê-los questionar a 
importância da defesa da revolução. Com eles, a América Latina aprendeu. Cinqüenta 
anos depois, uma das maiores conquistas de Cuba foi manter viva a idéia de que o 
socialismo é possível.
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