
A morte de Fidel Castro 

A 25 de Novembro, faleceu aquele que foi o principal dirigente – durante várias dezenas de anos – da República 
cubana. Desde Julho de 2006 que ele tinha abandonado as suas funções (presidente do Conselho de Ministros e 
do Conselho de Estado, bem como a de principal dirigente do Partido Comunista cubano), por causa de uma grave 
doença. No ano de 2008, essas funções tinham sido transferidas, oficialmente, para o seu irmão mais novo, Raul 
Castro, que já era o Comandante do Exército. Fidel continuou, numa certa medida, a desempenhar o papel de 
“consciência crítica”, através dos seus artigos no jornal oficial Granma. 
Assim, quando Obama visitou Cuba em Março deste ano, escreveu em particular: “Não necessitamos que o 
império nos dê nada como presente”. Mas, que papel desempenhou efectivamente Fidel Castro nos últimos 60 
anos?  
 
1 de Janeiro de 1959 

O ditador cubano, Fulgencio Batista – 
a quem os EUA retiram o apoio que 
lhe tinham dado até 1958 e de quem 
era um lacaio servil – deixa o país em 
31 de Dezembro desse ano. O regime 
afunda-se. A guerrilha – constituída 
em meados de 1953, com o nome de 
“Movimento 26 de Julho” – entra em 
Havana, a 1 de Janeiro de 1959. Isso 
acontece em simultâneo com uma 
greve geral, que paralisava o país 
desde há uma semana, atingindo 
sobretudo os operários agrícolas, o 
sector das Comunicações e as 
Universidades. Assim, essa entrada da 
guerrilha na capital foi acompanhada 
por um milhão de manifestantes (num país de nove milhões). O 26 de Julho de 1953 era o dia em que um grupo 
armado encabeçado por Fidel tinha tentado tomar o quartel de Moncada. O Governo, que se constituiu nesse 
processo de revolução, proclama um programa “democrático e humanista”, defendendo a soberania nacional e a 
independência face ao domínio dos EUA. Nele participam personalidades burguesas (como Manuel Urrutia, que foi 
presidente de 1 de Janeiro a 17 de Julho) e, nesse período, Fidel efectuou uma visita aos EUA. 

Nesse momento, a economia de Cuba está quase totalmente controlada pelo capital norte-americano: 90% da 
produção mineira, 90% da produção de electricidade e dos telefones, 80% dos Serviços públicos, 50% dos caminhos-
de-ferro, 40% da produção de açúcar,… Em conjunto com o capital dos EUA e em ligação com ele, trinta mil 
proprietários possuem 70% das terras agrícolas. No respeitante à cana-de-açúcar – a principal produção agrícola do 
país – 82 grandes proprietários partilham quase 70% das culturas. A ditadura de Batista colocou uma boa parte da 
Ilha nas mãos da Mafia dos EUA: dezenas de casinos e de bordéis direccionados para os ricos turistas americanos. 

A queda da ditadura representa o início da libertação nacional. Está em marcha uma revolução proletária: as massas 
trabalhadoras estão em movimento – os camponeses exigem terra; os trabalhadores dos Serviços públicos, da 

Banca, da Saúde e dos transportes exigem a expropriação dos 
proprietários privados. A dinâmica da mobilização coloca em causa, 
quase de imediato, a grande propriedade privada dos meios de 
produção e provoca a ruptura do próprio Governo, demitindo-se o 
presidente Manuel Urrutia. Rapidamente, a Plataforma democrática 
do Governo toma um carácter social, constituindo-se um Governo 
operário e camponês. A 26 de Julho de 1959, um milhão de 
camponeses e de operários agrícolas manifestam-se em Havana em 
defesa da reforma agrária – cujo conteúdo é a expropriação dos 
latifúndios, ultrapassando largamente a Lei de Reforma Agrária de 17 

de Maio de 1959. O Governo toma medidas qua atacam directamente os interesses dos latifundiários e outros 
grandes capitalistas norte-americanos. 

A 8 de Janeiro de 1959, oito dias após a entrada em Havana dos guerrilheiros do 

Movimento Revolucionário de 26 de Julho, o povo cubano festeja a queda da 

ditadura de Batista. 



A 8 de Janeiro de 1960, o Governo dos EUA rompe as suas relações diplomáticas com Cuba. E, a 3 de Fevereiro, o 
“democrata” Kennedy decreta o embargo comercial e o bloqueio (económico e financeiro) a Cuba. Em Abril de 1961, 
a CIA organiza uma invasão com mercenários cubanos exilados (que desembarcam na Baía dos Porcos). O Governo 
cubano faz apelo à mobilização popular. Centenas de milhares de trabalhadores, de camponeses e de estudantes 
pegam em armas. Formam-se os Comités de Defesa da Revolução, que – depois de centralizados e controlados pelo 
regime – terão um papel de controlo da população. A invasão é esmagada em algumas horas. Foi nesse momento 
que Castro declarou que a revolução era socialista. 

A partir desse momento, podemos afirmar que o desenrolar da revolução cubana foi uma referência para os 
trabalhadores e os povos da América Latina e, em simultâneo, as orientações da sua Direcção condicionaram, em 
boa medida, a evolução de um sector importante da vanguarda. 

Castro não impediu a tomada do controlo pelo Kremlin 

Em termos práticos, a revolução cubana – primeira revolução operária vitoriosa no continente americano – rompeu 
com a lógica da “coexistência pacífica”, que era um acordo contra-revolucionário entre o imperialismo dos EUA e a 
burocracia no poder na União Soviética. O aparelho internacional do Kremlin – com a ajuda da sua agência local (o 
Partido Socialista Popular, que pouco antes da queda de Batista passou a apoiar o Movimento 26 de Julho) – 
colabora totalmente com Khrushchov (dirigente máximo da burocracia do Kremlin, nessa época), a fim de colocar o 
Governo cubano sob o seu controlo e de fazer dele uma peça no jogo das suas relações com o imperialismo dos EUA. 

Em Outubro de 1962, o Governo norte-americano de Kennedy descobre que Khrushchov tinha instalado mísseis em 
Cuba, em nome da “defesa da ilha”. Kennedy faz um 
ultimato e, duas semanas depois, o imperialismo e a 
burocracia do Kremlin chegam a um acordo e os 
mísseis são retirados. Castro e o seu Governo foram 
colocados perante um facto consumado. Com 
efeito, a burocracia estalinista, não sem 
contradições, consegue utilizar Cuba no âmbito dos 
seus acordos contra-revolucionários com os EUA. 
Em Cuba, forçado pela burocracia do Kremlin, o 
Partido Socialista Popular (PSP, sua agência local) 
unifica-se com o Movimento 26 de Julho, criando 
em 1962 o Partido Unido da Revolução Socialista de 
Cuba e centralizando a estrutura “Organizações 
Revolucionárias Integradas” – ou seja, instaurando 
o modelo estalinista de partido único. Contudo, este 
processo não elimina os conflitos e as contradições internas, só em Outubro de 1965 se constituindo oficialmente o 
novo Partido Comunista de Cuba. 

El Che Guevara (um dos principais dirigentes cubanos) recusa participar nesse Congresso de fundação e renuncia a 
todas as suas responsabilidades no Governo, enviando essa mensagem numa carta a Castro que é lida no Congresso. 
Em seguida, tenta estender a revolução ao resto da América Latina, depois de ter participado na guerrilha no Congo. 
Para isso, em 1966, Guevara tenta constituir um Exército de guerrilheiros na Bolívia, situando-se fora do movimento 
real das massas. O seu grupo armado é isolado e, a 8 de Outubro de 1967, ele é abatido pelo Exército boliviano, 
treinado pela CIA. 

Anteriormente, el Che Guevara tinha mostrado publicamente as suas diferenças perante o alinhamento de Cuba 
com a burocracia do Kremlin. Assim, em Fevereiro de 1965 em Argel – numa sessão de homenagem a Ahmed Ben 
Bella, primeiro presidente da Argélia independente – disse em particular: “Los países socialistas são, em certa 
medida, cúmplices da exploração imperialista. Os países socialistas têm o dever moral de acabar a sua cumplicidade 
tácita com os países exploradores do Ocidente.” Nesses anos, Guevara critica também o Manual de Economia 
Política da URSS, de 1963, que serve de guia à planificação burocrática estalinista. 

A política externa do governo de Castro continuou a seguir as directrizes do Kremlin e, no interior do país, a 
planificação burocrática tornou-a dependente da ajuda de Moscovo. É neste quadro que se pode entender a 
participação do Exército de Cuba em vários conflitos armados, particularmente em Angola (depois da sua 
independência em 1975) noutros países africanos como a Etiópia. Não é por acaso que essas intervenções terminem 



com a chegada de Gorbachov ao poder, em 1985, e a sua nova política de subordinação total ao imperialismo norte-
americano. 

A situação actual 

A queda da URSS, em 1991, provoca uma crise terrível em Cuba e, em poucos anos, 
um grande afundamento do seu PIB, situação parcialmente minorada pela ajuda 
que lhe foi dada, a partir de 1998, pelo governo de Chávez, da Venezuela, 
vendendo-lhe em particular o petróleo por metade do preço, por meio da empresa 
Petrocaribe, que depende da PDVSA (Petróleos de Venezuela, S.A.), a grande 
petrolífera venezuelana pública. A crise que a Venezuela atravessa actualmente 
coloca o Governo, de novo, cubano numa encruzilhada. 

No Congresso do Partido Comunista de Cuba, realizado em Abril de 2011, o 
governo de Raul Castro fez adoptar um plano de “liberalização” da economia, 
incluindo nomeadamente a criação de centenas de novas profissões e a promoção 
de auto-empreendedores. Mas, hoje, continua a não haver mais do que 11% da 
população activa fora da economia nacionalizada. Segundo os dados oficiais, 80% da economia continua 
nacionalizada e a hierarquia do Exército ocupa nela um lugar central. 

É nesta situação que, a partir de Dezembro de 2014, Raul Castro efectuou démarches para restabelecer as relações 
com os EUA. E, a 20 de Março de 2016, a Administração dos EUA restabeleceu as relações diplomáticas com Cuba, 
embora não levantando o embargo comercial. Obama, ao visitar a Ilha no pasado mês de Março, deu um novo 
impulso à abertura de relações. Isto é também produto de contradições existentes no seio do imperialismo dos EUA, 
com diversas fracções da burguesia americana opondo-se a essa abertura, enquanto outras – como os lobbies 
agroexportadores, as empresas de turismo e transporte aéreo – fazem pressão para que o embargo seja levantado. 
Ironia da História, um dia depois da morte de Castro foram inaugurados os primeiros voos comerciais com Havana. 
As últimas declarações do Presidente eleito, Trump, “ameaçando” liquidar o Acordo com Cuba, provavelmente só 
pretendem a abrir a porta à renegociação de acordos mais favoráveis para os empresários dos EUA (veja-se o jornal 
El País, de 29 de Novembro).  

Tudo isto não impede que o Governo cubano desempenhe, actualmente, um papel não desprezável nas diferentes 
operações que a Administração dos EUA desenvolve em todo o continente americano, de que são exemplos: as 
negociações entre os dirigentes das ex-FARC e o Governo colombiano; a abertura de negociações entre Maduro e a 
oposição, na Venezuela; ou a ajuda humanitária ao Haiti, sem pôr em causa a sua ocupação militar pela ONU 
(através das tropas da Minustah). 

E agora? 

Não temos como objectivo fazer aqui o balanço do percurso contraditório de Castro e da evolução da revolução 
cubana. A revolução que Fidel dirigiu conseguiu conquistas indiscutíveis. Ela é uma referência para os povos de todo 
o continente americano e não só. A instauração de sistemas de Saúde e de Educação gratuitos e universais, a 
expropriação do grande capital e a reforma agrária – bem como todas as restantes tarefas do combate pela 
emancipação social e democrática do povo cubano – são inegáveis e continuam a existir. Mas o regime actual – 
herdado da subordinação ao aparelho estalinista – com a sua política de “abertura económica” não ajuda à 
manutenção destas conquistas. 

Para os militantes da IVª Internacional e as suas secções a posição militante perante a revolução cubana sempre foi 
clara e explícita: apoio incondicional contra a agressão imperialista, sem nos identificarmos com o regime cubano, e 
declarando que a defesa e a sobrevivência desta revolução e das suas conquistas exige, em particular, uma aliança 
com o movimento dos povos e trabalhadores de todo o continente e, nomeadamente, com a classe operária dos 
EUA. 

Cuba está numa encruzilhada. 

Andreu Camps  

(Membro do Secretariado internacional da IVª Internacional) 

1 de Dezembro de 2016 


