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RESUMO 
 
 

Tendo como referencial teórico a sociologia compreensiva de Max Weber, buscamos 
neste trabalho interpretar o surgimento, desenvolvimento e consolidação da dominação 
carismática de Fidel Castro em Cuba no período 1952-1960. Esse período compreende a 
organização da luta revolucionária contra a ditadura de Fulgêncio Batista (1952-1958) e a 
vitória e consolidação do poder de Estado dos revolucionários (1959-1960).  Após a tomada 
do poder, o processo de rotinização do carisma, firmado no investimento de características 
burocráticas e tradicionais na estrutura de dominação, colocou em risco a predominância do 
domínio carismático. O presente trabalho visa compreender os modos de resistência do 
carisma em um ambiente de avanço da burocracia e da tradição.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 

In this paper we try to interpret the emergence, development and consolidation of Castro’s 
charismatic dominance in the period of 1952-1960. For this we based on Max Weber’s 
theoretical principles. This period encompasses the organization of revolutionary fight against 
Fulgencio Batista’s dictatorship (1952-1958) and the victory and the consolidation of the 
Revolutionaries’ power of State (1959-1960). After the power was taken, the process of 
routinization  of charism established in the investiment of burocratic and traditional 
characteristics in the structure of dominance, put in risk the predominance of the charismatic 
domain. This study aims at understanding what were the charism ways of resistance in an 
environment of advance of burocracy and tradition.  
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1. INTRODUÇÃO 
 

A história política de Cuba é uma história de rupturas. Desde a guerra da 

independência, passando pela revolução de 1933 e pela Revolução de 1959, a república 

cubana nasceu e se desenvolveu a partir de diversas mobilizações e tomadas violentas do 

poder de Estado. De todas estas experiências de ruptura, a revolução de 1959 foi a única que 

criou um grupo de revolucionários que, ao se apoderar do poder, logrou mantê-lo por décadas.  

Da mesma forma, a revolução cubana realizou, em poucos anos, transformações 

econômicas, políticas e culturais em uma intensidade nunca antes vista em toda a história da 

ilha. Em outubro de 1960, a organização econômica e social de Cuba encontrava-se 

irreconhecível para quem visitou a ilha antes do processo revolucionário. O avançado grau de 

nacionalizações e estatizações da propriedade, ocorridos através da reforma agrária e das leis 

de nacionalizações, havia ruído o poder da antiga burguesia nacional e internacional, e 

gradualmente constituía uma classe de burocratas do Estado que controlavam e dominavam a 

economia cubana.  

No âmbito cultural, a revolução também alterou a realidade. Ela inseriu no imaginário 

dos cubanos novos personagens heróicos, tais como o guerrilheiro e o camponês, que 

tornaram-se o símbolo de coragem, sacrifício, audácia e abnegação. A revolução criou um 

nível de mobilização, apoio e euforia popular jamais visto na história cubana. A manifestação 

política encontrou a sua forma na cultura popular. A revolução era uma verdadeira festa 

cubana. Era uma revolução da alegria, como disse Fidel Castro, uma revolução em que um 

milhão de cubanos comparecia às assembléias de massa para cantar em coro: “?que tienes 

Fidel, que los yanquis no poden con él?”. Uma revolução em que cada lei proclamada pelo 

governo, era respondida com festas populares de rua.  

O próprio perfil do revolucionário cubano apresentava características nacionais 

marcantes. Um bolchevique, com toda a sua disciplina estrita, não poderia entender os moldes 

da disciplina dos revolucionários cubanos. Tratava-se, como disse Che Guevara, da desordem 

mais organizada e da ordem mais desorganizada. Personagens como Camilo Cienfuegos 

tornaram-se o símbolo do revolucionário cubano. Era ele um cabeludo barbudo, que usava 

chapéu yarey dos camponeses da ilha, que parecia um dançarino de rumba e levava uma 

alegria e um humor desmensurados para quem combatia nas condições árduas de um 

guerrilheiro. Mesmo após a guerra, os revolucionários, transformados em funcionários do 

Estado, não pareciam adaptar-se à disciplina burocrática do funcionalismo moderno. A fala de 
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Jorge Castañeda (2003), um dos biógrafos de Che Guevara, sobre o revolucionário após a 

tomada do poder de Estado, por exemplo, representa a imagem do novo funcionário.  

 
(Che) recebia seus visitantes sempre vestido de verde-oliva, às vezes com os pés 
sobre a mesa do trabalho. Obrigava os interlocutores com quem antipatizava a 
intermináveis esperas na ante-sala, e mantinha relações de igualdade e camaradagem 
com seus subalternos.” (CASTAÑEDA, 2003, p. 201).  

 

A revolução cubana era, assim, uma revolução nacional, verde-oliva, da cor das 

palmeiras. Ela se apoiou nos heróis e mitos da cultura cubana, tais como José Martí, Antonio 

Guitéras, Edward Chibás. Todos eles foram símbolos que inspiraram os revolucionários e que 

foram reivindicados por eles. O sonho antigo de uma Cuba Libre, anunciado pelos heróis da 

independência, estavam vivos na luta desta nova geração de revolucionários que alcançaram o 

poder do Estado.   

A revolução cubana teve que responder aos problemas e questões específicos de Cuba, 

tais como a monocultura do açúcar, que gerava a dependência econômica e política da ilha em 

relação aos Estados Unidos da América, e a crise democrática, que assolava o país com a 

ditadura de Fulgêncio Batista. Embora nem o problema da monocultura e nem o problema da 

democracia foram resolvidos pela revolução, ambos foram questões fundamentais que 

guiaram as ações dos revolucionários antes e depois da tomada do poder.  

Não só no âmbito das preocupações políticas que guiaram a luta, mas sobretudo as 

estratégias da luta revolucionária foram uma peculiaridade nacional. Em nenhuma outra 

revolução, a vitória parecia haver sido êxito de um grupo de revolucionários instaurados no 

campo e na cidade sem uma revolta das massas desencadeada em uma onda violenta e 

destruidora dos símbolos do poder. Nem a revolução francesa, que significava a mobilização 

violenta das massas, nem o modelo marxista de revolução, que inspirava-se no protagonismo 

proletário, poderiam servir de modelo para a revolução cubana. Ela foi conduzida por 

movimentos revolucionários armados que conseguiram o suporte popular.  Não havia uma 

efetivação da auto-organização dos trabalhadores e camponeses, mas um apoio grandioso à 

luta revolucionária e, por conseguinte, à uma vanguarda armada. Não foram, porém, as 

organizações de classes que protagonizaram a revolução, mas os grupos revolucionários que 

alcançaram suporte popular. A tomada do poder não constituiu a derrubada enfurecida dos 

símbolos do regime de Batista, mas a mobilização de massas em torno dos líderes 

revolucionários e, em especial, em torno de Fidel Castro. Não houve sangue, nem destruição, 

houve euforia e obediência.  



 

 

11

Entretanto, a revolução cubana foi também uma revolução ecumênica. Ela, por um 

lado, cativou o mundo inteiro. Seus heróis tornaram-se ídolos da esquerda mundial. Fidel 

Castro, por exemplo, por onde viajava, era reverenciado. Em Nova York, teve a maior prova 

de seu carima quando ficou hospedado no Harlem, gueto negro da cidade. Diversas 

manifestações de apoio e coros acolheram o líder cubano. Isto se repetiu em Buenos Aires, no 

Uruguai e em diversos outros países latino-americanos.  

Por outro lado, a estratégia revolucionária cubana reformulou radicalmente grande 

parte das análises da esquerda mundial. E se grande parte das análises sobre a revolução 

cubana apontavam o campo e a guerrilha como o elemento central da luta revolucionária, foi a 

partir destas interpretações que grande parte da esquerda revolucionária latino-americana 

passou a guiar-se. O marxismo tradicional, que previa uma revolução protagonizada pelo 

operário, foi questionado. A esperança em uma vanguarda revolucionária que iniciasse do 

campo a luta armada através de uma guerra de guerrilhas cresceu em toda a América Latina.  

O filósofo francês Regis Debray (s.d.), por exemplo, partindo da experiência cubana, 

sistematizou a nova estratégia revolucionária: o foquismo.  O foquismo, segundo Mizukami e 

Buzetto (1998) é um método de ação política pautado na centralidade do núcleo de 

guerrilheiros.  

 
A estratégia das guerrilhas e a ação se dariam pela iniciativa isolada do foco 
guerrilheiro: o mérito é de seus participantes. Isso significava estar todo o êxito ou 
fracasso nas mãos desses integrantes (MIZUKAMI & BUZETTO, 1998,  p. 66).  

 

Segundo Marta Harnecker (1987),  

 
Por foquismo se entende a absolutização do papel do pequeno núcleo de 
combatentes nas zonas montanhosas rurais, que, apenas por sua presença, 
representariam a chama que incendiaria automaticamente o campo (HARNECKER, 
1987, p. 84).  

 

A associação da revolução cubana com o foquismo estava legitimada, em grande 

parte, pela interpretação de um trecho do livro de Che Guevara (1961) “Guerra de Guerrilhas” 

em que ele sintetiza os ensinamentos que um revolucionário pode retirar da experiência da 

revolução cubana: “Nem sempre é preciso esperar que se dêem todas as condições para a 

revolução, o foco insurrecional pode cria-las”. (GUEVARA, 1961, p. 21).  

A internacionalização de uma estratégia revolucionária inspirada na revolução cubana 

caminhou junto com as investidas do governo revolucionário cubano em guerrilhas pela 
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América Latina. Os revolucionários no poder de Cuba incentivaram e organizaram guerrilhas 

na Venezuela, na Nicarágua e na Guatemala. Visavam, assim, internacionalizar a revolução 

cubana. O fracasso de suas tentativas minimizou o alcançe da implementação de regimes 

políticos radicais na América Latina. 

Por último, a revolução em Cuba foi fundamental na formulação da situação mundial. 

Em um mundo polarizado entre EUA e URSS, em um ambiente de tensão que caracterizava a 

Guerra Fria, “gerações inteiras se criaram à sombra de batalhas nucleares globais que, 

acreditava-se firmemente, podiam estourar a qualquer momento, e devastar a humanidade.” 

(HOBSBAWM, 1994, p. 224). Cuba foi o único pólo americano a vincular-se à URSS e 

tornou-se, assim, um pólo de tensão que poderia fazer avançar a catástrofe mundial. Ao 

mesmo tempo que seria um dos centros de explosão da guerra nuclear, Cuba tornava-se 

também o centro das esperanças americanas de um mundo novo. O centro de um 

enfrentamento contra o imperialismo norte-americano e contra o modelo capitalista de 

sociedade.  

 O presente trabalho centra-se no período de 1952-1960. Estes oito anos não formam 

um período homogêneo na história de Cuba. Como veremos, dividem-se em dois momentos, 

tendo como linha divisória a tomada do poder de Estado em 1959 pelos revolucionários 

cubanos. O primeiro momento, de 1952 a 1958, é o período da organização e 

desenvolvimento da luta revolucionária contra a ditadura de Fulgêncio Batista. Ele inicia-se 

com a ascensão de Batista ao poder estatal, através do golpe militar de 10 de março de 1952, e 

encerra-se com a sua fuga de Cuba em dezembro de 1958. Trata-se de um período de guerra, 

um momento de tensão, de luta e resistência, de incertezas e de repressão. O segundo 

momento, de 1959 a 1960, está marcado pela ascensão dos revolucionários ao poder em 

janeiro de 1959 e pela formação das bases políticas, econômicas e culturais necessárias para a 

oficialização do socialismo na ilha, bases que estão formadas já em outubro de 1960. Este é o 

momento de transformação intensa. Todo um mundo antigo é visto ruir a cada passo do 

governo revolucionário. As transformações são postas em um ritmo quase mágico e o sonho 

de um mundo novo exalta as esperanças de grande parte dos cubanos. A esperança de ver o 

novo surgir e o medo de perdê-lo no horizonte dominam o imaginário dos revolucionários 

neste período.  

A partir de uma visão retrospectiva, podemos comparar a Cuba pós- 1960 e a Cuba 

anterior a 1952 e perceber a importância deste período. Centraremos aqui em apenas uma 

percepção resultante desta comparação. O fato do período estudado ter sido o responsável 
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pelo surgimento de um personagem que marcará até os dias de hoje a história da ilha: a 

imagem do grande líder da revolução, Fidel Castro. Antes de 1952, Fidel praticamente não 

existia para os cubanos. Era ele um mero político, como os vários políticos cubanos 

vinculados a uma figura carismática do Partido Ortodoxo (Edward Chibás), sem expressão 

popular e com um passado obscuro vinculado a um grupo de pistoleiros da Universidade de 

Havana. Os oitos anos que seguiram-se foram fundamentais para transformar uma figura 

inexpressiva em um dos mais importantes líderes carismáticos da história do século XX.  

Quando grande parte da historiografia da revolução cubana preocupou-se com a 

velocidade da implantação do socialismo em Cuba em um curto período de tempo, de 1959 a 

19601, o nosso tema centra-se em um, não menos intenso, processo de constituição da 

liderança carismática de Fidel Castro. Em uma sociedade cubana permeada por ideologias 

anti-comunistas, características do bloco de países que posicionam-se do lado ocidental na 

Guerra Fria, o carisma do grande líder foi fundamental inclusive para a implementação das 

transformações econômicas e políticas e para a oficialização do socialismo em Cuba. O 

reconhecimento do carisma do líder fornecia a ele o direito de indicar os caminhos a serem 

seguidos pelo país. “Se Fidel es comunista, ponga-me en la lista” dizia o slogan massificado 

desde 1959 no país.  

O nosso objeto de estudo é, portanto, o carisma de Fidel Castro em Cuba. Embora não 

forme um período homogêneo, a história dos anos aqui estudados foi reunida em um padrão 

único por marcar o surgimento, o desenvolvimento e a consolidação do carisma do líder 

cubano.  

O referencial teórico que orientou a nossa pesquisa foi a sociologia compreensiva de 

Weber. Nela encontramos o arcabouço teórico que contribuiu para a constituição do nosso 

objeto, da nossa problemática e a análise das fontes. A sociologia compreensiva é  

 
“... uma ciência que pretende entender pela interpretação a ação social para desta 
maneira explicá-la causalmente no seu desenvolvimento e nos seus efeitos.” 
(WEBER,  2001, p. 400).  

 

A ação social é um comportamento humano que existe “sempre quando o sujeito ou os 

sujeitos da ação ligam a ela um sentido subjetivo” e quando esse “sentido sugerido pelo 

sujeito ou sujeitos refere-se ao comportamento de outros”. (idem, ibidem).  

                                                        
1 La revolución cubana ... ha transformado más profunda e rápidamente la estrutura social prerevolucionaria que 
cualquier otra revolución ‘socialista’ en cualquier parte del mundo. (ZEITLIN, 1970, p. 41).  
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Segundo Weber (1999), a ação social pode ou não apresentar uma estrutura de 

dominação. Por dominação, entende-se a “(...) possibilidade de impor ao comportamento de 

terceiros a vontade própria.” (WEBER, 1999, p. 188). Esse conceito de dominação apresenta 

uma amplitude vasta, podendo se apresentar nas mais variadas formas e perdendo muitas 

vezes a capacidade conceitual de aprisionar uma realidade. Ele, por exemplo, serve para 

definir como dominação tanto a possibilidade do trabalhador, quando de posse de um direito 

da lei, impor a sua vontade contra o seu patrão, quanto a possibilidade do patrão impor ordens 

ao trabalhador. “Com um sentido tão amplo do conceito, ‘dominação’ deixaria de ser uma 

categoria cientificamente útil.” (idem, ibidem).  

Para resolver o problema da amplitude do conceito, Weber especifica dois tipos 

radicalmente opostos de dominação entre os vários que podem ser criados: a dominação em 

virtude de uma constelação de interesses e a dominação em virtude de autoridade (dominação 

autoritária). O primeiro tem como tipo puro a dominação monopolizadora no mercado. Ele 

“fundamenta-se nas influências que pode fazer valer, em virtude de uma propriedade 

garantida de alguma forma ..., e que exerce sobre a ação formalmente ‘livre’ e aparentemente 

voltada para interesses próprios dos dominados” (idem, p. 189). O segundo tipo tem como 

tipo puro o poder do chefe da família. Trata-se de uma dominação que se baseia no poder de 

mando do dominador e no dever de obediência do dominado. (idem, p. 188). 

A ação social do revolucionário cubano durante o período aqui estudado apresenta 

uma estrutura que implica a constituição de uma dominação autoritária, isto é, uma 

dominação pautada no poder de mando e no dever de obediência. Por isto, é esta que nos 

interessou em nossa pesquisa. 

Para Weber, a dominação pode encontrar uma escala de formas de transição que oscila 

entre a dominação puramente autoritária, involuntária, em que obedece-se exclusivamente 

pela força; e a dominação legítima, em que existe um mínimo de interesse do dominado em 

obedecer. (idem, p. 190).  

 Weber identificou três tipos de dominação autoritária legítimas, a dominação 

tradicional, a dominação burocrática e a dominação carismática. Os três tipos de dominação 

constituem não uma teoria geral da política ou do poder, mas, como analisou Paul Hirst 

(1977),  “formas ideias-tipicas abstratas que podem ser úteis para o investigador empírico”. 

(HIRST, 1977, p. 85). Eles são, portanto, categorias que podem ser utilizadas a partir de 

diversas combinações (idem, ibidem). A dominação tradicional é o domínio do "ontém 

eterno”, isto é, a dominação legitimada em uma “... crença na inviolabilidade daquilo que foi 
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assim desde sempre” (WEBER, 1999, p. 234). A dominação burocrática é “... o domínio em 

virtude da “legalidade”, em virtude da fé na validade do estatuto legal e da ‘competência’ 

funcional, baseada em regras racionalmente criadas.” (idem, 1982, pg. 99). Nela, o “portador 

individual do poder de mando está legitimado por aquele sistema de regras racionais, sendo 

seu poder legítimo, na medida em que é exercido de acordo com aquelas regras. Obedece-se 

às regras e não à pessoa.” (WEBER, 1999, pg. 198). O carisma é o domínio “em virtude da 

dedicação dos que obedecem, ao ‘carisma’ exclusivamente pessoal do ‘líder’.” (idem, 

ibidem). “Significa que o líder é pessoalmente reconhecido como o líder inerentemente 

‘chamado’ dos homens. Os homens não o obedecem em virtude da tradição ou lei, mas 

porque acreditam nele.” (idem, 1982, p. 100).  

A tradição e a burocracia são formações de caráter cotidiano e estão radicados “na 

satisfação das necessidades cotidianas normais ,... tendo o seu lugar originário na economia. 

(WEBER, 1999, pg. 323). De todos os três tipos de dominação autoritária legítima, o carisma 

é o único que surge e desenvolve-se em uma situação extraordinária. Ele é revolucionário. O 

líder carismático é o potador das qualidades extraordinárias que surge em condições em que 

as necessidades transcendem as exigências da vida econômica cotidiana.  

Assim, a forma pura do carisma tende a romper-se quando a situação extraordinária se 

desfaz.  

 
Quando reflui o movimento que arrancou o grupo carismaticamente dirigido do 
circuito da vida cotidiana, no mínimo a dominação pura do carisma vê-se rompida, 
transferido ao ‘institucional’ e aí refratada (idem, ibidem). 

 

Como dissemos, o período aqui estudado corresponde ao surgimento, 

desenvolvimento e consolidação do carisma do líder revolucionário cubano. De 1952 a 1958, 

analisamos o ambiente extraordinário característico de um ambiente de guerra e a constituição 

do carisma de Fidel Castro. O revolucionário atuava fora das obrigações econômicas e 

familiares e dedicava-se, através de um espírito revolucionário voltado para o sacrifício, à 

causa maior e à liderança carismática.  

Com a tomada do poder pelos revolucionários em 1959, ocorreu um processo de 

rotinização do carisma, firmado no investimento de características burocráticas e tradicionais 

na estrutura de dominação. Qual é a reação do carisma a esse processo? Ele é suplantado pelas 

formas burocráticas e/ou tradicionais, através de uma transformação plena da estrutura de 

dominação? Ou ele consegue acomodar-se às novas condições impondo uma resistência à sua 
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falência e prevalecendo como elemento central do domínio? Essas são as questões centrais 

que resumem a nossa problemática.  

A nossa hipótese é de que, apesar de haver um processo de rotinização, o carisma 

encontrou meios de resistir e prevalecer enquanto forma hegemônica da estrutura de 

dominação.  

Os representantes do carisma, segundo Weber, procuram por todos os meios “... impor 

limites à sua decomposição”. (WEBER, pg. 331: 1999). Para nós, a estratégia de resistência 

do carisma de Fidel Castro consistiu na manutenção da vivacidade das chamas do 

extraordinário. Isto deu-se, primeiramente, através da realização contínua de milagres, que 

provavam a todo instante que o líder possuía de fato o ‘dom da graça’. Em segundo lugar, 

pelo estímulo à manutenção do espírito revolucionário do período da luta revolucionária, que 

impunha limites à burocratização e visava manter a dedicação exclusiva dos séquitos à causa 

maior e ao líder que a encarnava. Em terceiro lugar, através da criação de uma paranóia 

coletiva que visava manter o ambiente de guerra, de luta, de medo, de esperança e de 

dedicação característicos da período de luta revolucionária. 

A dissertação está divida em duas partes: a luta revolucionária (1952-1958) e a tomada 

do poder (1959-1960). Esta divisão em partes dá visibilidade para a nossa problemática 

fundamental que gira em torno da reação do carisma após a tomada do poder em 1959. A 

primeira parte, divide-se em dois capítulos: CARISMA E SITUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA, 

que visa demonstrar o ambiente extraordinário da luta revolucionária, e A CONSTITUIÇÃO 

DO CARISMA, que tem a finalidade de analisar as características da liderança carismática e a 

constituição do carisma de Fidel Castro. A segunda parte está divida também em dois 

capítulos: CARISMA E ROTINA, que pretende analisar o processo de avanço da rotina e das 

formas de dominação burocráticas e tradicionais após a tomada do poder de Estado pelos 

revolucionários, e A PERSISTÊNCIA DO CARISMA, que visa analisar a reação do carisma 

em relação a este processo de rotinização.  

As fontes estudadas para o desenvolvimento da nossa análise exposta na Primeira 

Parte foram mais de 600 (seiscentas) cartas dos revolucionários do campo e da cidade, em sua 

maioria publicadas na obra “Diary of the Cuban Revolution” de Carlos Franqui (1980), 

comunicados de Fidel Castro na rádio rebelde, um diário de guerrilha do guerrilheiro 

Fernando Vecino Alegret, as crônicas de guerra de Che Guevara, publicadas no seu livro 

“Passagens de la Guerra Revolucionária”, as memórias dos revolucionários Huber Matos, 

Mario Llerena e  Mario Lazo Perez e as entrevistas com os revolucionários Camilo 
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Cienfuegos, Celia Sánchez, Juan Almeida, Raúl Castro, Vilma Espín, Haydée Santamaria e 

Ernesto Che Guevara, realizadas por Carlos Franqui (1970) e publicadas no livro “Relatos de 

la Revolución Cubana”. A análise das fontes nos permitiu constituir o espírito revolucionário 

e a dominação carismática de Fidel Castro como tipo ideal. O espírito revolucionário 

significava o modo de vida extraordinário do revolucionário que propiciava o surgimento e 

desenvolvimento do carisma de Fidel Castro.  

As fontes analisadas para o desenvolvimento da Segunda Parte foram os discursos de 

Fidel Castro e de Che Guevara, de janeiro de 1959 a outubro de 1960, alguns discursos dos 

revolucionários Raúl Castro e Camilo Cienfuegos, do primeiro presidente do governo 

revolucionário, Manuel Urrutia, do segundo presidente, Osvaldo Dorticós, entrevistas com 

Fidel Castro na CMQ, rede de televisão cubana, reportagens das agências de notícias 

internacionais do momento estudado, edições dos periódicos Revolución, Sierra Maestra e 

Bohemia, analisados no Instituto de História de Cuba e na Biblioteca Nacional José Martí.   

Interpretar a história da revolução cubana não é uma tarefa fácil. As dificuldades que 

enfrentamos foram de duas ordens.  

Primeiramente, a inexistência outras interpretações sobre as ações sociais ou os tipos 

de dominação em Cuba nos fez vagar solitários sobre o oceano de dados que possibilitam a 

constituição do modelo carismático de Fidel Castro e a percepção de seu desenvolvimento. O 

diálogo com a historiografia se ve assim reduzido ao fornecimento de dados, a interpretações 

isoladas sobre determinadas condutas dos revolucionários e, sobretudo, a interpretações dos 

silêncios sobre o tema aqui tratado. A única obra que conhecemos que se aproxima da nossa 

temática é a obra de Mesa-Lago (1979), “Dialéctica  de la Revolución Cubana: del idealismo 

carismático al pragmatismo institucionalista”, que centra sua análise na burocratização da 

revolução cubana em um período posterior ao aqui estudado.  

Em segundo lugar, os mecanismos de preservação da memória oficial da revolução 

cubana desenvolvidos pelo regime político cubano,  cria dificuldades para possibilitar o 

acesso às fontes por ‘desconhecidos’ ou ‘dissidentes’. De julho de 2003 a julho de 2004, 

tentei retirar o visto de pesquisador na embaixada cubana. Ele foi sistematicamente 

negligenciado. A minha viagem a Cuba só foi possível quando tive um projeto de pesquisa 

aprovado no Instituto de História de Cuba. A viagem foi financiada pelo CECAB (Centro de 

Estudos do Caribe no Brasil) e me propiciou o acesso a periódicos de 1959 a 1960 no Instituto 

de História de Cuba e na Biblioteca Nacional José Martí. Entretanto, uma opção teve que ser 

feita: a maior parte dos discursos de Fidel Castro e das cartas dos revolucionários foram 



 

 

18

analisados na lingua inglesa, uma vez que estavam disponíveis antes de minha viagem, e optei 

por centrar a pesquisa em Cuba nos periódicos revolucionários. 

 Não obstante as dificuldades, interpretar a história da revolução cubana foi uma tarefa 

intrigante. Perceber as relações de domínio, suas condições e características, foi, ao mesmo 

tempo, transformar a nossa própria visão do processo revolucionário cubano: romper imagens, 

problematizar os esquemas prontos, mover o fixo, criar outros modelos.  
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PARTE 01 

O CARISMA E A LUTA REVOLUCIONÁRIA (1952-1958) 
 

 O período de 1952-1958 corresponde aos anos de organização e desenvolvimento da 

luta revolucionária cubana. Este momento inicia-se em 10 de março de 1952, a partir do golpe 

que  estabeleceu um regime ditatorial comandado por Fulgêncio Batista,  e vai até o final do 

ano de 1958, em que o ditador abandona a ilha e inicia-se as articulações pela tomada do 

poder pelos revolucionários cubanos.  

 Este período tem sido analisado de várias formas pela historiografia da revolução 

cubana. Algumas vezes, a preocupação central está focada nos objetivos da luta 

revolucionária, e, geralmente, associada a uma busca das origens do vínculo entre revolução e 

a ideologia comunista.  

 Duas posições diferentes aparecem. Uma delas afirma que o Movimento 26 de Julho é 

um movimento nacional reformista e não possui vínculo algum com a ideologia comunista2. 

A argumentação destacada por aqueles que defendem esta posição é a identificação do 

programa do movimento como um programa reformista.    
 

It was out of this, fundamentally non-working class, tradition, that Castro and the 
other leaders of the 1959 revolution came. Their background was in an ideology of 
independent national development which had been betrayed time and again by 
corrupt politicians who had failed to reform Cuban society. But, at the same time, 
socialism was entirely discredited and the potential mass base for a revolutionary 
organisation – the working class – was effectively insulated from political action. 
Castro's most complete political manifesto was delivered at his trial after the failure 
of the attack on the Moncada barracks on 26 July 1953. This speech, History will 
absolve me is a fine fighting speech, but its politics are radical reformism. Castro 
was to have been an Ortodoxo candidate in the 1952 elections which had been 
forestalled by a military coup led by Batista, and the speech is cast in that mould. It 
calls for agrarian reform, for proper social services and lower rents, and for controls 
on US capital. (BINNS & GONZALEZ, 2000). 

 

Outra argumentação utilizada é a percepção da distância entre o partido comunista de 

Cuba e os revolucionários cubanos. 

  
They (os comunistas do Partido Socialista Popular) had denounced the organisers of 
the attack on the Moncada barracks as 'bourgeois putschists'. In 1956 and 1957 they 
had ignored the guerrillas. Some claimed that they had a 'working arrangement' with 
the Batista regime. It was only in 1958 that they even opened negotiations with 
Castro. (BINNS & GONZALEZ, 2000). 

                                                        
2 Sobre esta posição, ver: BINNS & GONZALEZ (2000) e BANDEIRA (1998).  
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A outra posição sobre a relação entre o movimento revolucionário e a ideologia 

comunista identifica a existência de um vínculo já existente  entre a direção do Movimento 26 

de Julho e a ideologia comunista. Identificam assim Fidel, Che e Raúl como os verdadeiros 

artífices de um projeto comunista no interior da luta revolucionária. Uma questão que surge 

deste debate é sobre a relação inicial de Fidel com o marxismo. Era Fidel um marxista desde o 

início da luta revolucionária? Estrategicamente, escondeu as suas aspirações para conquistá-

las a longo prazo? Marta Harnecker,  defende esta posição.3  
 

(Fidel) sabia desde então que a luta pela libertação nacional que pretendia 
empreender era inseparável de uma revolução social profunda, ou seja, que o 
processo revolucionário anti-imperialista terminaria obrigatoriamente sendo, ao 
mesmo tempo, uma revolução socialista. (HARNECKER, 2000, p. 51).  

 

Este debate no interior da historiografia sobre a revolução tenta desconsiderar o caráter 

reformista do Movimento 26 de Julho colocando ênfase na posição de Fidel Castro como a 

posição central que orientou todo o caráter da revolução. O programa reformista do 

Movimento 26 de Julho seria mera estratégia de um líder que ocultou as verdadeiras intenções 

da luta para poder avançar para o socialismo.  

Outras vezes, a análise do período 1952-1958 centra-se não nos objetivos da luta 

revolucionária, mas no significado da estratégia revolucionária. Duas posições quanto a esta 

questão permeiam a historiografia sobre a revolução cubana.  

Uma delas destaca o caráter foquista da revolução cubana. Foi a luta revolucionária 

em Cuba uma luta foquista? Como já dissemos em nossa introdução, foquismo é a 

absolutização do papel do pequeno núcleo de combatentes nas zonas montanhosas rurais, que 

seria por si só capaz de expandir a luta revolucionária a uma nível revolucionário. 

(HARNECKER, 1987, p. 84).  

 Grande parte da historiografia da revolução cubana absolutiza o papel do núcleo 

guerrilheiro na efetivação da transformação revolucionária. Nesta análise, a historiografia 

constrói uma narração voltada para aquilo que é considerado o fato essencial, o surgimento da 

guerrilha na Sierra.  

                                                        
3 Sobre esta posição, ver também Tad Szulc (1986): “... segundo o raciocínio de Fidel Castro, a 

deposição de Batista foi apenas o primeiro objetivo tático de sua luta revolucionária. O objetivo estratégico, que 
ele preferiu não revelar até o término bem-sucedido da primeira fase, era a revolução social que acabou 
transformando Cuba em um Estado marxista-leninista, hoje financiado pela União Soviética mas, em uma 
análise final, ainda moldado por Fidel”. (TAD SZULC, 1986, p. 241).  
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um punhado de homens chegou aos cumes da Sierra Maestra, a mais alta cordilheira 
da ilha. Esconderam-se nos rolos de nuvens que envolvem permanentemente os 
picos. (SARTRE, 1986, pg. 25).   
 

Harnecker (1987), Florestan Fernandes (1979) e Mizukami e Buzetto (1998) refutam a 

tese de que a revolução cubana seria mero foquismo. Eles negam-se a absolutizar o núcleo 

guerrilheiro, ao enfocar a importância que o povo teve na realização da revolução cubana. 

Mizukami e Buzetto (afirmam que: 
 

O trabalho de propaganda, de agitação, de formação de quadros, de educação 
constante dos militantes, guerrilheiros e simpatizantes do MR26 de Julho, sempre 
apoiado numa aproximação direta com os setores populares, faz com que a 
Revolução Cubana possa ser vista não como resultado de uma simples guerra de 
guerrilhas, onde um pequeno grupo de ‘heróis’ leva adiante as transformações 
necessárias para o estabelecimento de uma nova forma de organização econômica e 
social, mas sim como fruto da luta de classes e da organização dos trabalhadores e 
das massas populares do campo e da cidade, que sob a orientação deste ou daquele 
agrupamento, conseguiram transformar em realidade as reivindicações da maioria da 
população cubana. (Mizukami e Buzetto, 1998, p. 69).  

 

Harnecker (1987) falou em entrevista:  

 
Creio que uma das maiores deformações que sofreu a concepção da guerra de 
guerrilhas praticada pela Revolução Cubana e desenvolvida teoricamente por Che 
foi tê-la concebido como algo oposto e independente da mobilização de massas, 
esquecendo que o comandante guerrilheiro afirmava expressamente que a guerra de 
guerrilhas é uma luta do povo, é uma luta de massas. (HARNECKER, 1987, p. 84). 

 
Assim, vimos que o período de luta revolucionária está marcado pelo debate 

historiográfico sobre os objetivos e as estratégias desenvolvidas nesta luta revolucionária. 

Para nossa temática, a importância do período aqui estudado está no fato de que ele demarca a 

constituição do carisma de Fidel Castro. É durante os anos de luta revolucionária que Fidel se 

torna o grande líder que encarna em sua pessoa a missão de uma Cuba Livre.  

 As qualidades de liderança de Fidel é reconhecida por grande parte da historiografia da 

revolução. Tad Szulc (1986), por exemplo, percebeu a importância das características 

extraordinárias de Fidel para o avanço da luta revolucionária.  

 
Fidel Castro apoiou-se em seu magnetismo e em sua imaginação para manter alto o 
moral de seus homens e ampliar a guerra de guerrilhas. Essa qualidade de 
‘subjetivismo’ manteve-se muito viva, e funcionou nas montanhas. (SZULC, 1986, 
p. 470).  
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Huberman e Sweezy (1960) também perceberam a importância das qualidades 

extraordinárias do líder para gerar esperança e convicção nos combatentes. Sobre o fracasso 

da greve revolucionária em 1957, disseram:  

 
O ânimo dos simpatizantes rebeldes decresceu, exigindo de Fidel toda a sua 
habilidade como orador e líder para fazer renascer a esperança do povo. Noite após 
noite, pela Rádio Rebelde, ele concentrava a atenção popular narrando 
detalhadamente aquilo que a censura não permitia ao rádio e à imprensa cubana 
divulgar. (HUBERMAN & SWEEZY, 1960, p. 90).  

 

O reconhecimento das características de liderança de Fidel Castro, entretanto, não 

significa a percepção das relações de dominação. Ela pode ser entendida como uma 

característica psicológica e não sociológica.  

 
“Castro tem evidentemente todas as qualidades naturais de um grande líder: - é o 
tipo da personalidade que teria assinalado sua passagem na história de qualquer país, 
em qualquer época.” (HUBERMAN & SWEEZY, 1960, p. 90). 

 

A afirmação de Huberman e Sweezy (1960) descontextualizam a liderança de Fidel 

Castro e desmerece a existência de uma relação de dominação. Para nós, não trata-se de 

compreender as características de uma liderança, mas as características da relação de domínio 

carismático, em que o líder só pode ser compreendido em relação com o seu séquito em um 

ambiente favorável para o desenvolvimento desta relação.  

O período da luta revolucionária, assim, para nós, tem a sua relevância por ser o 

momento de constituição do domínio carismático de Fidel Castro. Pretendemos aqui 

compreender o modo como durante a luta revolucionária contra Fulgêncio Batista, constituiu-

se esse dominínio.  

Como já dissemos, para Weber, o carisma é o domínio “em virtude da dedicação dos 

que obedecem, ao ‘carisma’ exclusivamente pessoal do ‘líder’.” (WEBER, 1999, p. 198). 

“Significa que o líder é pessoalmente reconhecido como o líder inerentemente ‘chamado’ dos 

homens. Os homens não o obedecem em virtude da tradição ou lei, mas porque acreditam 

nele.” (WEBER, 1982, p. 100).  

 O líder carismático surge na “satisfação de todas as necessidades que transcendem as 

exigências da vida econômica cotidiana.” (WEBER, pg. 323: 1999). São líderes que surgem 

em momentos de dificuldades. Não atendem as necessidades constantes e calculáveis com 

meios normais. (idem, ibidem). Pelo contrário, eles surgem ultrapassando o cotidiano em 

tempos incomuns. 
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Após o golpe militar de Fulgêncio Batista e a organização do movimento 

revolucionário, criou-se em Cuba um momento extraordinário, um tempo incomum, propício 

para o surgimento desta liderança carismática. O ambiente de guerra impunha a existência de 

um inimigo evidente disposto a destruir, torturar e matar e deixava ao revolucionário a 

necessidade de adaptação a um modo de vida extraordinário voltado para o sacrifício e a 

dedicação pela causa maior. Ressurge na ilha a figura do revolucionário em armas, nas 

montanhas (Sierra) e nas planícies (Llano), que dedica toda a sua vida em um sentido interior 

e exterior à causa maior e ao líder que a encarna.  

Compreender este ambiente extraordinário e o modo como foi constituindo-se a 

dominação carismática de Fidel Castro tornam-se as nossas tarefas fundamentais.   
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2. CARISMA E SITUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA 
 

2.1. CONDIÇÕES MATERIAIS DE EXISTÊNCIA DO REVOLUCIONÁRIO 
 

O revolucionário cubano fazia da política a sua principal vocação, vivendo para a 

política e da política tanto em um sentido interior quanto em um sentido econômico.  Ele 

abandonava emprego, família e toda e qualquer atividade que não implicasse a ação política 

para dedicar toda a sua vida e a sua conduta à causa insurrecional.  

Para o revolucionário se transformar em um político por vocação econômica era 

necessário a liberação voluntária de toda atividade econômica fora dos limites do movimento. 

Isto é, o revolucionário precisava abandonar qualquer atividade não política que lhe 

fornecesse uma fonte de renda e fazer da política a sua única fonte de sustento.  

No interior do Movimento 26 de Julho, nem todos os revolucionários tinham a política 

como uma vocação no sentido econômico. No Llano, grande parte dos revolucionários 

mantinham seus empregos e sua vida cotidiana como uma forma de sustento e de disfarce de 

suas atividades revolucionárias. Embora possuíssem a vocação íntima para a política, não 

dependiam dela para garantir a sua reprodução material. O relato do revolucionário Huber 

Matos (2002), sobre a época em que ainda não havia se liberado de outras fontes de renda não 

políticas, demonstra o cotidiano de um revolucionário profissional no sentido íntimo e não 

econômico.  

 
Disfrazo la actividad conspirativa con los movimientos rutinarios de mi vida. Por la 
mañana doy clases en la Escuela Primaria Superior y por la tarde en la Escuela 
Normal. Soy dirigente magisterial en mi distrito y a nivel nacional. Administro las 
fincas arroceras de la familia y tengo otras ocupaciones profesionales, fraternales y 
de diversa índole. Día tras día me levanto de madrugada y termino la jornada luego 
de regresar a mi casa por la noche. Cuando puedo me voy, con dos o tres amigos, a 
las ciénagas del río Buey, a cazar patos y yaguazas, unas aves palmípedas de Cuba 
que viven en las ciénagas. O me voy al mar acompañado por María Luisa y los tres 
pequeños, Huber, Rogelio y Lucy, en nuestro bote Yara, a disfrutar del 
entretenimiento de la pesca, del aire puro y del paisaje verdeazul del golfo de 
Guacanayabo. ¿Quién me va a imaginar un conspirador? En mi familia advierten 
algo y aunque no hablo con ellos sé que tanto mis padres como mi esposa apoyan la 
resistencia contra el gobierno. (MATOS, 2002, , p. 40).   

 

Assim, a passagem, ou conversão do político ocasional ou, pelo menos, do político por 

vocação íntima, para o rebelde por vocação econômica, exigia o abandono do emprego. No 

Llano, o principal fator estimulador desta conversão era a perseguição. Os revolucionários, 
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disfarçados em seus movimentos rotineiros, quando eram descobertos pelo regime, 

abandonavam família e emprego para dedicarem-se à luta na clandestinidade. 

Transformavam-se, assim, em políticos profissionais no sentido econômico, dedicando-se 

integralmente à luta revolucionária.  

 Os políticos profissionais, neste sentido, existiram desde o início do movimento, 

embora se tornassem uma força numericamente significante a partir de 1956, com o 

surgimento da atuação guerrilheira na Sierra Maestra. Todo revolucionário da Sierra, com 

exceção de alguns camponeses que se inseriam no Exército Rebelde, estavam liberados de 

toda e qualquer fonte de renda não política. Essa era uma condição da própria realidade da 

ação guerrilheira, que não poderia funcionar sem que o revolucionário estivesse totalmente 

entregue à vida lhe imposta pelo Exército Rebelde.  

O desenvolvimento do político profissional por vocação econômica, era, portanto, 

fundamental para o M26J. Sem ele, não poderia haver luta guerrilheira e nem mesmo 

qualquer dedicação necessária para o avanço da revolução.  

Para criar o quadro de revolucionários por vocação econômica, era preciso, entretanto, 

que a ação do próprio movimento fornecesse uma fonte de sustento permanente ao 

revolucionário. Segundo Weber (1982), na sociedade moderna, os políticos profissionais 

ganham o seu sustento através de prebenda ou salário.   

 
O político profissional que vive ‘da’ política pode ser um ‘funcionário’  
exclusivamente ‘prebendário’ ou assalariado. Nesse caso, o político recebe uma 
renda seja de taxas de tributos sobre serviços específicos – gorjetas e subornos são 
apenas uma variação irregular e formalmente ilegal dessa categoria de renda – ou 
uma renda fixa em natureza, um salário monetário, ou ambos.  (WEBER, 1982, p. 
107). 

 

O revolucionário cubano confrontava estes dois tipos de existência. Ele não recebia 

nem prebendas nem um salário e sua existência estava destinada à sua sobrevivência física 

mediada por aquilo que o movimento e a guerra lhes podia fornecer. O rebelde não ganhava 

uma renda individual, ele era sustentado, em parte, pelo movimento e, em parte, por sua 

própria ação no interior da Sierra ou do Llano. Sua existência material provinha de uma 

apropriação direta não mediada por dinheiro.  

Assim, nas planícies e nas montanhas, não recebiam dinheiro individualmente para 

prover a sua existência, pelo contrário, a sua sobrevivência tinha um caráter coletivo. 

Vejamos, quais são os materiais necessários para a existência do combatente da planície e do 

rebelde da serra?  
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As condições de existência do resistente na planície apresentava algumas diferenças da 

vida do revolucionário nas montanhas. No Llano, o resistente atuava enquanto revolucionário 

clandestinamente. Ele vivia, portanto, como rato, nos esgotos da cidade, disfarçado ou 

escondido, deixando o esconderijo apenas para as ações revolucionárias. 

As condições materiais de existência do combatente do Llano são os meios para a sua 

sobrevivência material, em que se destacavam a moradia (o esconderijo) e a comida, e os 

meios de sobrevivência de suas atividades revolucionárias, em termos de armas, munições, 

bombas, transporte, identidade falsa e contatos para o exílio.  

Qual é esta estrutura necessária para a existência do revolucionário na Sierra? Os 

materiais básicos de existência do rebelde constituíam elementos fundamentais. Eram eles a 

comida, a água, o uniforme, a bota, a mochila, a arma, a munição, a rede para dormir, os 

materiais necessários para tratamento dos doentes, etc. 

Uma das formas de conquista de estrutura era o combate. Na vitória de cada um deles 

os rebeldes faziam uma busca para conquistar tudo aquilo que pudessem.   

 
 Já pelo final da tarde convocam-se voluntários para uma missão de reconhecimento 
no terreno da luta (...). A mais ou menos uns cinqüenta metros de onde estamos eles 
encontram o cadáver de um soldadinho com um Garand em ótimo estado e, além 
disso, cerca de três caixas de cartuchos de metralhadora calibre 30, com tiras de 250 
projetos cada uma. O morto ainda tinha uma cartucheira de pentes de Browning 
cheia de balas. Sentimos um certo respeito por aquele soldado caído em combate 
aberto, que agora parece tão indefeso a nossos pés. É um homem jovem, de Pinar 
Del Rio, segundo informam os documentos que apreendemos para remeter ao 
quartel-general. Também apanhamos sua mochila, na qual ele guardava, além de um 
cobertor e outros pertences, uma lata de leite condensado e uma manga. Em todos os 
lugares se vêem rastros de gente ferida, fragmentos ensangüentados de armas e 
restos de uniformes, ataduras sujas de sangue, cobertores, botas. Todavia, não 
encontramos nenhum outro cadáver. No total obtemos cerca de 1000 projéteis 30-06, 
mais uma granada de morteiro. O Garand vai para as mãos do Negro Zambrano. 
(VECINO ALEGRET, 2003, p. 71).  

 

A posse da arma, botas e fardas pelo rebelde se dava de duas formas. Primeiramente, 

pelo recebimento do material através do movimento, mediado pelo comandante, que 

entregava o material do movimento aos soldados que necessitavam e que as mereciam. Em 

segundo lugar, através da apropriação individual na guerra. Vencido uma batalha, o que cada 

combatente encontrava no campo de batalha seria sua propriedade.  

 
Roupas, sapatos, gado, aves, alimentos, armas e qualquer outro material de algum 
valor – tudo era recolhido pelos soldados e guardados por eles como um troféu.  
____ Um tributo pessoal de guerra – definiu Raúl Castor.” (Tenório, 1996, p. 144).  
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No caso específico de uma arma, no entanto, existia uma lei não enunciada segundo a 

qual um guerrilheiro somente garantia a posse de sua arma se lutasse em combate com ela e 

fosse bem sucedido. Disse o guerrilheiro Vecino Alegret (2003), após receber uma arma Sten: 

 
A Sten é a minha primeira arma de grande porte; como na Serra existe uma lei – não 
enunciada, porém inviolável – segundo a qual aquele que luta com uma arma e é 
bem sucedido se torna dono do seu instrumento de combate, seja ele uma pistola, um 
fuzil ou uma metralhadora, eu digo para mim mesmo: ‘Esta não me tiram nem morte 
(...)’. (VECINO ALEGRET, 2003, p. 44). 

 

A comida do guerrilheiro era arranjada de várias formas: através das vitórias nos 

combates, através de compras feitas com o dinheiro do movimento, que compravam o 

alimento nas vendas existentes na Sierra ou os animais e alimentos de propriedade dos 

camponeses, e, também, pela coleta de frutos que se encontravam naturalmente nas 

montanhas.  

A cada dia alguns rebeldes se responsabilizavam pela comida. Saíam assim para 

comprar ou para coletar e, ao chegarem, a comida era dividida coletivamente entre os 

membros do Exército Rebelde.  Vecino Alegret (2003) escreveu em seu diário a divisão exata 

que faziam da pouca comida que arranjavam:  

 
Já que somos oito reunidos ali, abrimos duas latas de leite condensado; são seis 
colheradas e meia de leite e três quartos de barra de chocolate La Estrella para cada 
um. (VECINO ALEGRET, 2003, pg. 67).  

 

Quanto ao dinheiro do Exército Rebelde, advindo geralmente do Llano, ele ficava sob 

a responsabilidade do comandante, que definia quando e como gastá-lo, destinando-o muitas 

vezes para a compra de comida. Tratava-se de um dinheiro coletivo. 

A apropriação dos recursos pelos rebelde não era portanto uma apropriação mediada 

por dinheiro. O rebelde não ganhava um dinheiro para dispor individualmente de sua 

sobrevivência, pelo contrário, era o partido que o sustentava através do fornecimento direto 

dos materiais necessários para isto. 

 As condições de vida dos rebeldes na Sierra, de um modo geral, eram precárias, 

embora elas variassem no tempo e no espaço. É preciso pensá-las em dois momentos 

históricos distintos: a vida nômade e a vida sedentária.  

A vida nômade esteve presente no período inicial da luta na Sierra, quando os 

guerrilheiros ainda não possuíam uma inserção social com os camponeses e caminhavam por 
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toda a montanha sem lugar fixo de moradia a realizar ataques esporádicos ao exército da 

ditadura.  

 
Nosotros éramos un grupo de extracción civil que estábamos pegados pero no 
injertados en la Sierra Maestra. Andábamos de bohío en bohío; cierto que no 
tocábamos nada que no nos perteneciera, incluso no comíamos nada que no 
pudiéramos pagar y muchas veces pasamos hambre por este principio. éramos un 
grupo al que se veía con tolerancia pero que no estaba integrado; y así pasó mucho 
tiempo... Fueron varios meses de vida errante en los picos más altos de la Sierra 
Maestra, dando golpes esporádicos y volviendo a hacer alto. Ibamos de uno a otro 
picacho, en donde no había agua y en donde vivir era extraordinariamente difícil. 
(GUEVARA, 1961).  

 

A passagem da vida nômade para a vida sedentária foi marcada pelo aumento da 

inserção social com os camponeses e o estabelecimento de uma estrutura material sólida, tais 

como fábricas de sapatos, hospitais, escolas, fábrica de bombas, horta comunitária, etc.  Neste 

momento, os guerrilheiros estabeleceram o território livre: território dominado pelo Exército 

Rebelde e livre do controle do governo cubano.  

 
Habíamos pasado de la etapa experimental a la constructiva, de los ensayos a los 
hechos definidos. Inmediatamente se iniciaron las obras de «las pequeñas industrias» 
en la Sierra Maestra. Sucedió un cambio que nuestros antepasados habían visto hace 
muchos años: pasamos de la vida nómada a la vida sedentaria; creamos centros de 
producción de acuerdo con nuestras necesidades más perentorias. Así fundamos 
nuestra fábrica de zapatos, nuestra fábrica de armas, nuestro taller en el que 
reconstruíamos las bombas que la tiranía nos arrojaba para devolvérselas a los 
propios soldados de Batista en forma de minas terrestres. (GUEVARA, 1963a).  

 

Esta passagem de uma vida nômade para uma vida sedentária, que não se deu, de 

maneira alguma, ao mesmo tempo em todos os lugares de luta da Sierra, embora melhorasse 

as condições de vida do rebelde, não superavam as necessidades materiais comumente 

sofridas.  

O sacrifício parece acompanhar o rebelde na sua existência. Não há como viver na 

Sierra se não se quiser sofrer carência de comida, balas, munições, uniformes, botas, água e 

todos os materiais necessários para a existência do revolucionário. O sustento do rebelde pelo 

movimento, que não possuía uma grande estrutura para fornecê-lo, trazia condições de 

subsistência precárias.  

A incerteza da comida era a certeza do guerrilheiro. “El guerrillero come cuando 

puede y todo lo que puede.” (GUEVARA, 2001, p. 79). Ele podia passar dias sem comer, sem 

ter o mesmo direito de deixar de lutar. “A veces fabulosas raciones desaparecen, en las fauces 

del combatiente, y otras pasa dos o tres días de ayuno, sin menguar su capacidad de trabajo.” 
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(idem, ibidem). Não é a toa que os diários dos rebeldes estão costumeiramente acompanhados 

de uma frase: “Nada de importante. Estou com uma fome danada”. (VECINO ALEGRET, 

2003, p. 42), que nos traduz a falta de comida como algo normal demais para ser considerado 

relevante.  

Muitas vezes, o esforço de buscar comida ainda era frustrado pela inexistência da 

mesma nas vendas da Sierra.  

 
Eu saio com Maracaibo e Eugenio González para ver se compro um porco e consigo 
alguns legumes. Descemos até a charqueada e depois subimos até a tendinha da 
Maestra, sem arrumar absolutamente nada após caminhar seis ou sete quilômetros. 
(VECINO ALEGRET, 2003, p. 65). 

 

Muito raramente, o guerrilheiro conseguia um verdadeiro banquete. Estes dias de 

abundância eram recebidos com grande satisfação. Eram dias raros, pois, na Sierra, um 

revolucionário nunca sabia quando poderia comer novamente. 

 
Estes são dias de abundância já que o acampamento está localizado na casa do 
Mulato Casas e de sua esposa Panchita, os quais nos servem esplêndidos pratos, em 
que não faltam bifes, carne assada, tostones, congrí, e outras iguarias (...) (VECINO 
ALEGRET, 2003, p. 38).  

 

A falta de comida gerava diversas conseqüências para o rebelde. As diarréias 

atormentavam as suas noites. “Parece que, pelo fato de que já não estamos habituados a comer 

com regularidade, temos umas diarréias tão brabas que nem conseguimos dormir.”  (VECINO 

ALEGRET, 2003, p. 44). Os problemas de estômago se generalizavam no interior das tropas 

rebeldes.  

 

Em nossa tropa todos estamos com problemas de estômago. Também há diversos 

casos de impaludismo. Pela noite vomito muito e me sinto doente. Mesmo assim, fico de 

sentinela de onze às doze. (idem, 2003, p. 64).  

 

A magreza e a sensação de fraqueza seguiam aquele que precisava lutar com coragem 

e força. O guerrilheiro dizia: “Já estou muito magro e me sinto fraco. Tenho de fazer mais um 

furo no cinto”. (idem, ibidem). E o corpo do guerrilheiro se moldava a partir das suas 

condições de existência.  
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Na Sierra, com a alimentação precária, e os combates intensos, os guerrilheiros 

precisavam de cuidados com a saúde. Os problemas de saúde enfrentados vinham desde calos 

insuportáveis no pé até ferimentos mortais feitos por bombas e armas.  

No início da guerra na Sierra Maestra, o médico era a figura que acompanhava o 

exército em suas andanças. Com os recursos médicos ineficazes, quase não havia muito a ser 

feito.  

O guerrilheiro precisava ter uma saúde de ferro. Viver na selva exigia sofrimento, 

tanto “privaciones de alimentos, de agua, de vestido y techo a que se ve sometido en todo 

momento” (GUEVARA, 2001, p. 76), quanto também enfermidades e feridas, que   

 
“muchas veces deben curarse sin mayor intervención del cirujano, con la sola acción 
de la naturaleza; y debe serlo así, porque la mayoría de las veces el individuo que 
abandona la zona guerrillera, para ir a curarse algún mal o alguna herida, es 
asesinado por el enemigo.”. (idem, ibidem). 

 

Com o desenvolver da luta, foram improvisados hospitais fixos e a guerrilha contava 

com adesão de vários médicos que se dedicavam ao atendimento dos camponeses e dos 

rebeldes.  

Esses hospitais eram geralmente improvisados e não possuíam nem uma estrutura 

física adequada e nem a assepsia necessária. Relatou Vencino  Alegret (2003): 

 
(No hospital) eu também vejo um companheiro que foi operado pelo Doutor Trillo – 
sobre uma mesa de madeira e em um ambiente completamente carente de assepsia. 
(VECINO ALEGRET, 2003, p. 64). 

 

No relato feito pelo guerrilheiro Robertico sobre a cirurgia realizada no rebelde 

Geonel Rodríguez, a falta de assepsia do lugar e a falta de recursos médicos ficaram claras. 

Os insetos entravam no corpo do paciente, uma transfusão de sangue necessária se tornava 

impossível. Geonel Rodríguez se tornava um herói da revolução.    

 
Os médicos colocaram Geonel na mesa. O doutor Ordaz lhe aplicou a anestesia e o 
doutor Trillo lhe abriu a barriga. Essa não era uma operação comum: estava sendo 
realizada no meio do mato, quase ao ar livre, ainda por cima de noite e com a luz 
bruxuleante de duas lanternas. Como a luz era muito pouca, foi preciso aproximar as 
lanternas do local de operação e isso atraiu uma porção de insetos. Parecíamos estar 
rodeados de centenas ou milhares de bichos. Tratávamos de afasta-los, mas era 
inútil. Muitos deles se precipitavam em direção ao buraco aberto pela cirurgia, onde 
palpitavam as próprias vísceras do ferido. De fato, todo aquele tempo que passamos 
lutando para salvar a vida de um companheiro pareceu interminável para nós; 
somente vivendo uma experiência desse tipo alguém pode se dar conta de quão 
incomensurável o tempo parece ser em momentos iguais a esse.  
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De repente o cirurgião disse que era necessário fazer uma transfusão urgente. Todos 
se entreolharam: ali não havia sangue, nem plasma disponível. Sofríamos por causa 
daquele imprevisto, até que eu me lembre que sou doador universal e me ofereci 
para uma transfusão direta. Mas nem para isso havia recursos. Faustino Pérez 
arrumou uma seringa e tratou de me tirar sangue dos braços, mas depois de vários 
furos não conseguimos doar nem ao menos uma gota ao ferido. Subitamente, o 
doutor Trillo interrompeu o serviço. Geonel está morto. (ROBERTICO, s.d. apud 
VECINO ALEGRET, 2003, p. 78).   

 

Além da comida e da saúde, o rebelde necessitava de água. A água era toda 
conseguida nos rios e cipós-de-água da Sierra. Entretanto, as longas marchas e os caminhos 
que nem sempre a encontravam rapidamente exigiam que os guerrilheiros poupassem as suas 
moringas. O guerrilheiro Fernando Vecino Alegret (2003), escreveu em seu diário logo nos 
seus primeiros dias na Sierra: 

 
O coroamento do dia é a descida de La Botella durante quase quatro horas, com uma 
sede que nos abrasa a garganta. Recebemos assim outra inolvidável lição em nosso 
aprendizado de guerrilheiro: não ouvimos com atenção as orientações de nosso chefe 
e não soubemos economizar a água. (VECINO ALEGRET, 2003, p. 40).  

 

O banho não podia ser tão freqüente, pois os rios se tornavam lugares perigosos e 

visados para uma emboscada. Os soldados assim, em determinadas situações, tomavam banho 

com a arma nas mãos.  

O uniforme do guerrilheiro era uma peça rara. Cada guerrilheiro tinha apenas um 

uniforme, quando o tinha. Esse uniforme poderia ser curto ou largo demais para o guerrilheiro 

que o usava, porque não era feito sob medida e porque o rebelde se apropriava, muitas vezes, 

do uniforme de outrem.   

 
“A partir deste dia ganho uniforme, pois Jesús Padilla, que desce até Santiago numa 
missão para Daniel, resolve me dar o seu; embora um pouco curto, acaba servindo.” 
(idem, ibidem, p. 49).  

 

Essa carência de uniforme fazia com que o guerrilheiro precisasse, ao lavar o 

uniforme, secá-lo no próprio corpo.  

 
De manhã bem cedinho vamos lavar nosso uniforme no riacho. Como só temos uma 
muda de roupa, é preciso tirar todas as peças, lavá-las, e estende-las sobre uma pedra 
– com o fuzil sempre à mão -, sem nenhuma roupa ou em trajes menores, esperando 
que sequem em cima da gente ou por sobre as pedras. No final, porém, sempre 
vestimos a roupa ainda úmida e ela só termina de secar com o calor do corpo. (idem, 
ibidem, p. 67). 
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A roupa molhada junto ao frio de algumas noites da Sierra aterrorizava muitas vezes o 

guerrilheiro. “(...) voltamos ao acampamento de Alzugaray, onde faz um frio terrível. Além 

disso, tenho a roupa totalmente molhada.” (idem, ibidem, p. 67).  

A bota do guerrilheiro era um dos elementos necessários para sua existência, uma vez 

que a vida normal do guerrilheiro não era o combate, mas a caminhada. “Su vida normal es la 

caminata”, dizia Che. (GUEVARA, 2001, p. 79). E é justamente por esse mesmo motivo, de 

fazer da caminhada o seu cotidiano, que sua bota se desgastava rapidamente.  

Os caminhos da Sierra não contribuíam para um maior aproveitamento do calçado. 

Eram costumeiramente escorregadios com a chuva. 

 
Eu levo a comida para Faustino e o resto dos companheiros por um caminho 
bastante difícil, pois a ladeira está muito escorregadia e a toda hora eu caio. Tenho 
de fazer malabarismos para não perder a comida, o que teria causado enorme 
desgosto aos companheiros, os quais se encontram em uma cabana afastada que nós 
chamamos de ‘a casa das pulgas’ – estas eram, em grande número – seus antigos 
moradores. (VECINO ALEGRET, 2003, p. 66). 

  

Muitas vezes também os caminhos eram cheios de lama e tornavam a marcha difícil.  

“Saímos em campo e chegamos ao nosso destino por um caminho onde a lama bate nos 

tornozelos, por isso a marcha é lenta e incômoda.”  (idem, ibidem, p. 65). As botas iam se 

destruindo com o caminho podre da Sierra. “O caminho está ‘podre’, como dizem os 

camponeses. Acho que brevemente eu não terei mais botas, pois elas estão todas 

arrebentadas.” (idem, ibidem, pg. 66). 

Com pouco recurso, o rebelde precisava caminhar com botas rasgadas, ou, muitas 

vezes, ficavam descalços.  

 
Faz três dias que estou quase descalço e creio que neste momento é impossível 
conseguir outras botas para mim. As do soldado morto foram entregues a um 
guerrilheiro que está descalço. (idem, ibidem). 

 

A arma e sua munição eram os instrumentos de luta necessários, porém, também 

escassos. O número de combatentes foi maior, durante praticamente todo o período de luta, do 

que o número de armas. Por isso, Fidel dizia em carta a Frank País, dirigente nacional do 

Movimento 26 de Julho, que a Sierra precisava mais de armas do que de homens. 

 
Make a point of telling them that they need not think about sending a huge of men; 
twnty, if they’re good, are more than enough. There are plenty of men here; what we 
need are weapons. (CASTRO, IN: FRANQUI, 1980, p. 194).  
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Essa escassez de arma contribuía para a existência de um culto à posse da arma. A 

arma se tornava a honra de um guerrilheiro. Obter sua própria arma era se tornar 

verdadeiramente um rebelde.  

 
De tarde Daniel me entrega a pistola 45 de um companheiro que regressa para 
Santiago. Esta é minha primeira arma, já que até agora eu só possuíra uma faca. 
Sinto a emoção de ter o primeiro ferro nas mãos: já sou um rebelde! (VECINO 
ALEGRET, 2003, p. 44).  

 
As armas, além de escassas, se encontravam muitas vezes em condições precárias de 

uso.   

 
Estou disparando oitenta e cinco tiros, mas passo um trabalho danado com a minha 
metralhadora Sten, que só possui um pente ou carregador; a peça é tão dura que ao 
recarregá-la eu machuco os dedos. (idem, ibidem, p. 67). 

 

A escassez da munição gerava a necessidade de economizá-la. “Estamos lutando há 

umas duas horas, economizando ao máximo a munição, embora se escute o tempo todo um 

barulho infernal (...)”.(idem, ibidem). 

O guerrilheiro precisava também de um lugar para dormir. Desde o ataque ao 

Moncada, o movimento conhecia bem a importância de se escolher um lugar adequado para 

descansar. Após subir a Sierra, quando fracassado o ataque ao quartel, Fidel e outros rebeldes 

resolveram pernoitar em uma cabana na encosta de uma cabana. Foi nesta cabana que os 

militares de Batista o prenderam.  

Respaldados por esta experiência, os guerrilheiros passaram quase dois anos dormindo 

em redes amarradas em árvores ou ainda dormindo no chão. Ainda que chovesse, a opção pela 

segurança e continuidade da guerrilha fazia do soldado rebelde um ser superior ao tempo. 

(SZULC, 1986, p. 316).  

Quando os rebeldes passaram a controlar determinados territórios, voltaram a dormir 

em casinholas. No interior delas, alguns rebeldes dormiam em redes ou mesmo no chão. 

Outros dormiam do lado de fora em redes. Vecino Alegret descreveu uma destas casinholas.  

 
Passamos a manhã inteira preparando o acampamento em uma pequena casa que 
Fidel reserva para nosso grupo. A habitação possui dois cômodos: um de 3 x 4 m e 
outro de 2 x 4 m, aproximadamente; o teto é de zinco, as paredes de madeira rústica 
cortada em tábuas e o piso de terra. Está bem na trilha que sobe até o quartel-
general, a uns vinte e cinco metros no interior da mata. A maioria dos homens dorme 
do lado de fora, em redes; outros lá dentro, em redes ou no chão. (VECINO 
ALEGRET, 2003, p. 38). 
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No interior destas casinholas, a umidade, o frio e os ratos costumavam incomodar. 

“Deito no chão, onde os ratos que passam por cima de mim, assim como o frio e a umidade, 

na me deixam dormir.” (idem, ibidem, p. 67).  

A falta de colchas para cobrir, faziam o frio eliminar o sono. “Nessa noite, o frio quase 

não nos deixa dormir, porque não temos com que nos cobrir.” (idem, ibidem, p. 38). Vecino 

Alegret conta que se cobriu com um cobertor cheio de marcas de sangue de um soldado morto 

em batalha. 

 
Me deito no chão a poucos passos da trincheira, aquecido por um cobertor recolhido 
na zona de combate, cheio de marcas de sangue. Durmo muito mal. Sem dúvida foi 
um dia bastante agitado. (idem, ibidem, p. 57). 

 

Muitas destas casinholas eram tomadas pelas pulgas. “(...) aqui as pulgas representam 

um novo inimigo que não pára de nos atacar.” (idem, ibidem). Mas, ainda que as casinholas 

representassem um teto para o guerrilheiro, em determinadas situações de prontidão, eles 

dormiam ao ar livre.  

 
Voltamos a dormir perto do posto. Já é de noite, e a panela de comida que carrego 
para os companheiros me dá um enorme trabalho. Depois de amarrar nossas redes 
nas árvores, finalmente deitamos com os pés cheios de lama, já que o caminho é um 
atoleiro só. (idem, ibidem). 

 

Nestas situações, muitas vezes o guerrilheiro dormia vestido com as armas nas mãos 

para que, se necessário, rapidamente estivesse em posição de combate “Como dormimos 

completamente vestidos e com as armas à mão, bastam dois movimentos e já estamos em 

posição de defesa.” (idem, ibidem). 

Outras vezes, o guerrilheiro precisava dormir dentro da trincheira. “De oito à meia-

noite ficamos de guarda, o tempo todo de pé e cheios de expectativa (...). Até as quatro da 

madrugada tiro um cochilo reclinado em um canto da trincheira.” (idem, ibidem, p. 76). 

Vimos que a existência material dos rebeldes era garantida pela própria ação do 

movimento, que não provinha de prebendas ou salários, mas de uma apropriação direta não 

mediada por dinheiro e que esta existência estava pautada em duras condições.  

Estas condições externas da vida do líder carismático e de sua aristocracia 

revolucionária, impunha assim uma vida anti-econômica. O carisma nunca é uma fonte de 

ganhos privados, mas um serviço a uma missão. Ele é “o contrário de toda economia 

ordenada: é um poder anti-econômico por excelência”. (WEBER, 1999, p. 325).   
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 As condições externas da vida do revolucionário, que implicavam por sua própria 

natureza o sacrifício, se uniam ao espírito de valorização do mesmo. Viver como 

revolucionário era caminhar com Che  

 
(...) por difíciles terrenos anegados, sufriendo el ataque de plagas de mosquitos que 
hacían insoportables las horas de descanso; comiendo poco y mal, bebiendo agua de 
ríos pantanosos o simplemente de pantanos. (GUEVARA, 2001, s.d.).  

 

Seria uma atitude simplista dizer que foi a própria condição da existência material do 

revolucionário que exigia dele uma atitude voltada para a valorização do sacrifício. Para 

compreender esta atitude faz-se necessário compreender o sentido interno da ação do 

revolucionário. 

 

 

2.2. O ESPÍRITO REVOLUCIONÁRIO 
 

 Dadas as condições externas da vida do revolucionário, é preciso analisar o surgimento 

de um espírito revolucionário. Trata-se de um conjunto de valores que orientavam a conduta 

dos guerrilheiros e combatentes da Sierra e do Llano. Este espírito está marcado por um 

sentimento bastante comum nas condutas dos homens que possuem uma missão: a 

valorização do sacrifício. Compreenderemos este sentimento na disposição do revolucionário 

de abandonar a vida, os prazeres e gozos espontâneos, a comunidade familiar e o emprego 

para dedicar-se exclusivamente à causa maior. 

O revolucionário vive para a política e da política também em um sentido interior. Ele 

alimenta seu sentimento íntimo pela consciência de que sua vida tem sentido a serviço de uma 

causa.  

 
(...) quem vive ‘para’ a política também faz dela a sua vida (...), desfruta a posse 
pura e simples do poder que exerce, ou alimenta seu equilíbrio interior, seu 
sentimento íntimo, pela consciência de que sua vida tem sentido a serviço de uma 
causa. (WEBER, 1982, p. 105).  

 

Sua alma, assim, está repleta de agonia. Vive em um mundo que não o contempla, 

contempla um mundo em que não vive. A depressão ou a política são, provavelmente, as 

únicas saídas para aquele que tem a alma rebelde. Não aceita o mundo, portanto ou luta contra 

ele ou deixa-se consumir pela agonia de viver. Não se satisfaz com vitórias individuais. Não 
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se satisfaz com passatempos ou diversão e prazer. Acompanha-o sempre um vazio interior. 

Carrega a certeza de que precisa fazer algo com a sua vida ou morte. Algo que seja além de si 

mesmo e das pessoas ao seu redor. Algo que tenha o alcance mais amplo. Seu combate é por 

uma causa. Alguma coisa pela qual valha a pena sacrificar a sua vida. É assim, feito da 

mesma matéria que o homem que não esquece a morte do pai ou a despedida da mulher 

amada: paixão. Entretanto, a paixão por uma causa. Segue assim, a ética da causa maior. Sua 

ação toma sentido quando existe algo ao qual atribui maior valor que a um único indivíduo. 

A causa maior que o revolucionário em Cuba seguia era a revolução, isto é, a 

conquista de uma Cuba livre. Esta era a causa justa, nobre e generosa do rebelde. Não lutar 

por ela, não era mero erro, mas um esquecimento do dever, ou, ainda pior, um ato de traição. 

Disse Fidel: “(...) ser cubano implica um dever, não cumpri-lo é um crime de traição.” 

(CASTRO, 2001, p. 91).   

No caso específico de Cuba, uma cultura nacional voltada para a valorização dos 

heróis nacionais foi fundamental para a formação do espírito do revolucionário da luta 

revolucionária contra Batista. O revolucionário se sentia como os seus heróis da 

independência. Depois de fazer as obrigações diárias de um revolucionário, ele se sentava em 

um canto do acampamento e se colocava a imaginar o sentido de sua luta. “(...) leio um pouco 

de história da América – e até chego a imaginar que estou lutando junto com os nossos 

libertadores.” (VECINO ALEGRET, 2003, p. 63).  

O revolucionário cubano era um adepto dos heróis da independência. Ele era o 

continuador de suas lutas, aquele que levava em frente a luta que um dia já foi travada. Era o 

tipo de homem definido pelo comandante Daniel: “(...) homens que querem libertar Cuba, 

levar adiante a revolução que começou no pensamento político de José Martí e foi frustrada 

pela intervenção dos Estados Unidos.” (DANIEL. In: FRANQUI, 1981, p. 235). Fidel Castro 

definiu o sentimento revolucionário ao responder a seguinte questão do juiz em seu 

julgamento: Quem é o mentor intelectual do ataque ao quartel de Moncada?  José Martí.  

A cultura nacional de heróis em Cuba elevou com especificidade o sacrifício pessoal 

dos mártires na luta pela independência cubana. Herói e sacrifício estavam intimamente 

ligados. Isto pode ser percebido com relação à extensa referência à glorificação do ato de 

morrer por uma causa. O hino nacional cubano, citado várias vezes pelos revolucionários, 

possui o seu estandarte na frase: Morrer pela Pátria é viver. José Martí apresenta diversas 

referência à idéia de que a morte em luta pela causa da Pátria é a vida. “... quando se morre 

nos braços da mãe pátria agradecida, a morte acaba, o cárcere se rompe: E, com o morrer, 
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começa enfim a vida!”. (MARTÍ, apud: CASTRO, 2001, p. 69). Assim, as palavras morte, 

pátria e vida são estranhas combinações que parecem funcionar de todas as formas. Quem 

morre pela pátria, vive, e, quem vive pela pátria, é capaz de morrer por ela. “Cuba, Martí y 

Chibás representan en ese doloroso Año del Centenario, el honor patrio que, con nuestro 

sacrificio, con nuestra sangre, estábamos dispuestos a rescatar.” (LAZO PÉREZ, 1987, p. 44).  

O revolucionário do Movimento 26 de Julho estava imbuído de toda esta cultura 

cultivada nacionalmente, e parecia guardar profundamente no mais íntimo de sua alma, a 

certeza martíana de que “(...) os túmulos dos mártires são o mais belo altar da honra”. 

(CASTRO, 2001,  p. 69). 

Quem quer que se oriente por uma dedicação a uma causa maior tem a morte como 

uma companheira. Ela está presente cotidianamente em cada ataque e em cada defesa. Sua 

presença acompanhava Che antes de cada batalha:  

 
Pode ser que dessa vez seja a definitiva. Não procuro isso, mas está dentro do 
cálculo lógico de probabilidades. Se for assim, vai o meu último abraço. (CHE 
GUEVARA, 1980, p. 12).  

 

A alma do revolucionário carregava, assim, a tristeza de morte de saber que, em 

qualquer momento, não beberia mais do fruto da videira, e de que o cálice talvez não pudesse 

passar sem que ele o bebesse. Sua alma era a de Jesus, que sabia que precisava ser crucificado 

para salvar a  humanidade. Negava, assim, resistir ao seu destino: morrer ele mesmo para 

salvar a todos. O revolucionário não buscava a morte, mas se dispunha a ela. A disposição de 

morrer por uma causa era uma das máximas de quem seguia uma causa maior que a si 

mesmo. Morrer de pé, mas nunca viver de joelhos. O cristão morrerá, mas será salvo. O 

guerrilheiro morrerá, mas lutou. O mundo não lhe dá mais de duas opções. Dará a sua vida à 

causa, somente vendo sentido em dois caminhos: triunfar ou morrer. Por isso disse Fidel: 

“seremos heróis ou mártires”. Morre-se, mas morre-se pela causa. Afinal, não há para o 

revolucionário diferença entre a vida e a morte, mas entre o cumprimento do dever e a falta. 

Como disse Fidel Castro:  

 
What difference does ti makes if our bodies live or die? Sometimes, we give birth to 
ideas and feelings we cannot imagine will die with us, even if they follow us to 
grave. Only someone who has sacrified the best things in life to let a great idea live 
on can understand this. (CASTRO, In: FRANQUI, pg. 66: 1980).  

 
Todo homem é um obstáculo ao que ele pode se transformar. Quem possui uma causa 

maior, precisa transformar a si mesmo. Muitos desejos, sentimentos e diversos modos de vida 
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são inimigos de quem pretende transformar a sociedade. Quem luta por um causa como dever, 

precisa renunciar ao seu prazer próprio, pois, como disse Fidel, o verdadeiro homem, isto é, o 

único homem cujo sonho de hoje será a lei de amanhã, “ não olha de que lado se vive, mas 

sim de que lado está o dever.” (CASTRO, 2001, p. 47).  O homem que tem uma missão se vê 

portanto disposto a largar os prazeres individuais que em nada contribuam para o avanço de 

sua luta. Abandona assim o conforto que poderia possuir na cidade, seja dinheiro, carro, casa, 

comida, amores. Disposto a viver uma vida sem luxo ou sexo, ele vai para a selva ou para a 

clandestinidade nas cidades. Se torna um sacerdote do povo. Tentado a dizer, como disse 

Brunet para Mathieu em A Idade da Razão, ao se recusar a sentar na poltrona da casa do 

último: “___ Não ... tuas poltronas corrompem...”, o revolucionário não se vê disposto a se 

acomodar em uma poltrona confortável. O luxo, ao mesmo tempo em que acomodam muitos 

homens, não satisfaz a angústia da alma de um homem que tem uma missão. São como 

jesuítas do séc. XVI que abandonam a metrópole para se dedicarem ao novo mundo. São 

padres que abandonam o sexo para servir a Deus. Resistem contra os seguidores do lendário 

rei assírio Sardanapalos, cujo epitáfio: “Come, bebe e diverte-se, pois tudo mais não é digno 

de um estalo de dedos” ecoa ainda no modo de vida de milhares de homens. Não seriam, 

nunca, acusados por Aristóteles de membros da massa da humanidade, que se “assemelha 

totalmente aos escravos, proferindo uma vida comparável à dos animais”: associam felicidade 

ao prazer. O guerrilheiro é, assim, uma das exceções dos homens anunciados por Maquiavel, 

que “esquecem mais rapidamente a morte do pai do que a perda do patrimônio”. Ele não se 

vincula ao patrimônio, ao prazer, ao dinheiro, mas à sua missão. É dotado pela paixão por 

uma causa, pela qual o homem está disposto a abandonar os demais prazeres.  

É neste sentido que o revolucionário impunha a  si mesmo toda uma disciplina capaz 

de guiar a sua vida. Não bebia e não jogava. Carregava a firmeza interior de quem superava os 

prazeres individuais por que eles nada significavam perto de um dever maior.  

 
El soldado rebelde no bebía, no porque su superior lo fuera a castigar, sino porque 
no debía beber, porque su moral le imponía el no beber y su disciplina interior 
reafirmaba la imposición de la moral de ese ejército, que iba sencillamente a luchar 
porque entendía que era su deber entregar la vida por una causa. (GUEVARA, 
1960a).  

 
O revolucionário enfrentava assim a angústia dos desejos que foram abandonados 

voluntariamente. Ele era como o rebelde Mario Lazo Pérez que, ao encontrar pela primeira 

vez Santiago de Cuba, na preparação final para o ataque ao Moncada, sentiu tanto o desejo de 

conhecer os carnavais santiagueros como a necessidade de sacrificá-lo pelo bem da causa.  
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Yo queria saber cómo era Santiago de Cuba, tierra heroica que visitaba por primera 
vez. Mucho nos habían hablado de los carnavales santiagueros y coincidir su 
celebración con esa fecha, acrecentaba nuestros deseos. No obstante, 
disciplinadamente cumplimos la orientación de no salir (...) (LAZO PÉREZ, 1987, 
pg. 37).  

 
Ser revolucionário era, portanto, ser tentado quarenta noites e quarenta dias pelo 

demônio e não cair em tentação. Era permanecer dentro de casa em rígida preparação 
disciplinar, enquanto a música que tocava lá fora penetrava pela janela. Era escolher o dever e 
sacrificar os gozos espontâneos.  

 
Nosotros, jóvenes que promediábamos veinticuatro años de edad, sentíamos que los 
pies se nos iban en las carrozas; pero por encima de aquellas sensaciones juveniles 
teníamos contraido un deber con la patria que considerábamos ineludible, y todos 
permaneceríamos en la casa. (LAZO PÉREZ, 1987, pg. 38).  

 
Era assumir a vida na mais absoluta austeridade e moralidade.  

 
“Em nosso Movimento era absolutamente proibida a ingestão de bebidas alcoólicas, 
e aqueles que tinham o hábito de beber não podiam ser militantes. As vidas daqueles 
revolucionários eram guiadas pela mais absoluta austeridade e moralidade.” 
(MONTANÉ, apud SZULC, 1986, p. 259). 

 
Assim, quem quer compreender o modo de vida dos homens deve saber que a história 

possui os seus dramas. Não se opta por um modo de vida sem abandonar outros. A família, 

esposa, marido, pais, mães ou filhos deviam ser abandonados, tal como o gozo espontâneo 

eliminado. A ética da causa maior é, por excelência, destruidora da família. Esta exige 

estabilidade, constância, dedicação ao seu próprio sustento. Funciona como uma prisão para 

os ideais maiores de um homem. Exige dele o tempo que não possui. É uma causa menor que 

quer ser entendida como maior. O homem com uma missão não tem família. Sua casa se faz 

aonde se fizer necessário. Ela é apenas um utensílio de sua mochila. O guerrilheiro era assim 

como aquele discípulo de Jesus, que quando queria enterrar o seu pai que morreu, o seu 

mestre lhe disse: “Segue-me, deixa que os mortos enterrem os seus mortos” e ele abandonou o 

dever para com a cerimônia para seguí-lo. Quem segue a ética da causa maior abandona os 

mortos, mas não deixa de abandonar também os vivos. Foi assim que os discípulos de Jesus 

abandonaram a família para seguir uma causa maior: “Quem ama pai ou mãe mais do que a 

mim, não é digno de mim. Quem ama filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. 

Quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem quiser conservar a sua 

vida, a perderá; e quem, por amor de mim, perder a vida, a reencontrará.”. E os discípulos 

abandonaram pai, mãe e profissão para seguir o mestre, constituindo um verdadeiro modo de 

vida orientado pela ética da causa maior. Assim o é o revolucionário, que para seguir o povo e 
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a revolução abandonou sua vida e, por isso, a reencontrou. Quem perder a sua vida, a 

reencontrará. 

A relação do revolucionário com a comunidade familiar deve ser entendida nas 

condições gerais da cultura em Cuba. A geração dos rebeldes era formada pelos netos de 

Martí e da luta revolucionária pela independência cubana.  

Os pais e avós dos revolucionários viveram o ambiente da luta revolucionária pela 

independência cubana, mais de cinqüenta anos de uma constante propaganda nacional sobre 

os heróis e mártires desta luta, e ainda, vivenciaram a luta revolucionária de 1933.  

Esta influência do sentimento revolucionário na geração dos pais dos revolucionários 

repercutia de forma a facilitar o abandono dos lares pela nova geração de rebeldes e a 

conquista ainda do apoio ou aval da família. Segundo Huber Matos, revolucionário cubano, 

sua mãe, carregando o sentimento de dever e honra que permeava a luta pela pátria, lhe disse:  

  
“(…) tengo tres hijos hombres. Si la vida de los tres se va en esta lucha que 
comienza hoy, no me voy a sentir una madre infeliz. Ni tú ni yo pudimos hacer nada 
durante las guerras de la independencia, pues éramos niños. Ahora posiblemente 
tampoco podremos hacer mucho porque estamos pasados de años. Dejemos que 
cumplan sus deberes los que quieren y pueden.” (MATOS, 2002, p. 38).  

 
O revolucionário carregava, assim, a certeza de que sua família, levava, no mais 

íntimo de sua alma, o mais profundo orgulho e respeito pela decisão tomada por ele de 

dedicar a sua vida a uma causa justa.  Levava consigo a imagem do pai e o pensamento “él 

(mi padre) respeta mi manera de pensar.” (idem, ibidem). E a certeza de poder a qualquer hora 

dizer como disse o revolucionário Renato Guitart ao pai: “Yo conspiro por Cuba, como 

conspirabas tú.” (GUITART, apud IBARRA GUITART, 1998, p. 105). 

Mas a dor da separação se fazia presente.  Vecino Alegret (2003), sentado na Sierra 

Maestra, no dia do seu aniversário, o primeiro que não passava com sua família, escreveu em 

seu diário: “(minha família), hoje – bem o sei - irá sofrer em dose dupla.” (VECINO 

ALEGRET, 2003, p. 47). Fidel Castro, na prisão de Ilha de Pinos após o ataque de Moncada, 

sentia também a dor da separação inevitável.  

 
(...) so many things weigh heavily on my mind: the house in Oriente where I was 
born and lived has recently burned down; I heaven’t heard a word about my son in 
months; my family life has gone to pieces, and soon nothing will be left of it; my 
feelings have recently been severely tested; with me behind bars, my enemies have 
been more vicious and more treacherous than ever. (CASTRO, In: FRANQUI, 1980, 
p. 84).  
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A dor entrava em conflito com a genuína sensação compartilhada na família de um 

dever a ser cumprido. Ora a família tendia para o dever, ora para a dor. Quando tendia para a 

última, o conflito se estabelecia. Somente quem tinha a firmeza de coração podia se dedicar à 

política revolucionária como vocação e, como Renato Guitart, que na sua dedicação intensa à 

preparação do ataque ao Moncada não abandonou por completo as obrigações familiares, 

ouvir à voz do pai: “pero ya no era el mismo de antes.” (GUITART, apud IBARRA 

GUITART, 1998, p. 105). 

Mas, o revolucionário enfrentava a dor que impunha a si mesmo e àqueles infelizes 

que tiveram o triste destino de manter laços de parentesco com ele. E, ainda que com a trágica 

ironia de Ulisses, consolava a mãe com a imagem futura de um retorno glorioso do filho como 

herói. 

 
(...) as dores que agora lhe causo logo serão recompensadas quando eu regressar 
para junto de ti e te sentires orgulhosa do filho que nasceu de ti e se criou em teu 
amoroso regaço, inclinado a toda causa justa, nobre e generosa e disposto a 
empreender os maiores esforços para obter como prêmio o fruto de uma obra 
benfeitora, de sempre ter sido bom. (VECINO ALEGRET, 2003, p. 27).  

 

E consolava o filho com o argumento lógico de que não o abandonou por uma causa 

melhor, pois a causa maior pela qual lutava era a causa de todo o povo cubano, inclusive a 

causa dos seus próprios familiares. O comandante do Exército Rebelde, René Ramos Latour, 

codinome Daniel, em carta para a sua filha disse: 

 
E o que faz teu pai tão longe? Pôr sua vida a serviço de uma causa justa. De quem é 
esta causa? É tua e de todos os seus irmãos que sofrem. Sim, minha filhinha, por ti, 
pela terra maravilhosa e pelo povo generoso que te viram nascer, hoje me encontro 
bem longe de teu berço. (DANIEL, In: VECINO ALEGRET, 2003, p. 84).  

 
Daniel jamais retornou glorioso para o regaço de sua mãe, morreu em combate na 

Sierra Maestra no dia 30 de setembro de 1958. Fidel Castro abandonou seu filho Fidelito, 

Che abandonou a esposa e filhos duas vezes para se dedicar à guerrilha, Gildo Freitas López 

se casou com a noiva antes de partir para Moncada de onde não voltaria jamais.  

 A ética revolucionária para poder existir precisou não só desestruturar a comunidade 

familiar, mas também lutar contra a ética do capitalismo. O homem que se orienta por esta 

ética tem a aquisição de dinheiro como o fim último de sua vida. Não importa o que fazer com 

o dinheiro, o que importa é adquirí-lo cada vez mais. O dinheiro tem o fim em si mesmo. 

Weber é quem consegue identificar esta ética moderna.  
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O homem é dominado pela produção de dinheiro, pela aquisição encarada como 
finalidade última da sua vida. A aquisição econômica não mais está subordinada ao 
homem como meio de satisfazer suas necessidades materiais. (WEBER, 2000, p. 
33).  

  
Esta ética típica da modernidade, através da qual o dinheiro substitui o Deus cristão, é 

um dos obstáculos ao aparecimento do revolucionário. Pois, ele abandonava todos os deuses 

antigos, todas as comunidades, todos os gozos espontâneos para servir ao seu próprio Deus: o 

povo ou, a expressão máximo dos anseios do povo, a Revolução. O dinheiro para o 

revolucionário servia para comprar armas, financiar combates e propaganda, garantir um 

sustento mínimo para os rebeldes, construir indústrias na Sierra Maestra, em uma palavra, 

servia para o avanço da Revolução. Não havia a apropriação individual de dinheiro. Diferente 

da visão de Benjamin Franklin, para quem o dinheiro era de natureza procriativa – dinheiro 

gera sempre mais dinheiro, ao guerrilheiro dinheiro era sempre sinônimo de força, seja força 

através de novos fuzis, seja de novos panfletos.  

Quem tinha a alma revolucionária se encontrava cedo ou tarde como Mario Llerena, 

um membro da classe média cubana que, após obter sucesso e dinheiro em sua profissão, 

sentia a angústia de não bastar a si mesmo: “The temping possibilities of professional success 

and material comfort did not completely satisfay me”. (LLERENA, 1978, p. 33). E Llerena 

tomou o seu destino na luta contra a ditadura de Fulgêncio Batista.  

A ação interior do revolucionário cubano, marcada pelo sacrifício de sua vida, de sua 

família e de suas condições financeiras, possibilitava a existência do revolucionário como 

alguém dedicado exclusivamente à causa maior. Surgia o personagem que extrapolava a 

cotidiano, que encontrava-se desvinculado dos interesses rotineiros econômicos para dedicar-

se a necessidades extraordinárias.  
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3. A CONSTITUIÇÃO DO CARISMA 
 

3.1. A LIDERANÇA CARISMÁTICA 
 

As características de qualquer líder carismático eram as mais intensas características 

de todo e qualquer revolucionário. Ele era, assim, sempre o melhor e maior de todos os 

rebeldes. Em um momento de luta revolucionária, em que estava estabelecida uma guerra 

violenta contra o regime, as características da liderança carismática eram as características do 

guerreiro e do político. A posição de mando de um líder carismático em uma instância política 

e em um momento de guerra, fazia com que as características fundamentais dessas esferas 

fossem fundamentais para sua eleição. 

 Como político, um líder carismático era o vínculo com a causa maior, o caminho para 

conquistá-la. Transmitia, assim, aos seus séqüitos, segurança, confiança e a certeza íntima de 

que seguí-lo era seguir o caminho correto, justo e vitorioso. Como disse a revolucionária 

Melba Hernández em entrevista a Tad Szulc (1986):  

 
Acho que isto aconteceu com todo mundo. A partir do momento em que você pega 
na mão de Fidel, você já fica impressionado. Sua personalidade é muito forte. 
Quando apertei a mão daquele homem, eu me senti segura, senti que eu havia 
encontrado o caminho. Quando ele começou a falar, eu só consegui ficar ouvindo 
suas palavras (...). Fidel falava com uma voz baixa e compassada, caminhando de lá 
para cá, depois chegava perto da gente, como se quisesse nos contar um segredo, e 
naquele momento a gente sentia que já sabia o segredo (...). (HERNÁNDEZ, apud: 
SZULC, 1986, p. 244). 

 

 Um líder conquistava a confiança absoluta do séqüito, apontando-lhe o caminho da 

vitória. Apresentava, portanto, a capacidade de incentivar, de renovar e reanimar a causa. Era 

ele a lenha que reanimava o fogo íntimo de quem se dedicava a uma causa revolucionária.  

 
“(...) ficamos impressionados com a sua jovialidade (de Fidel), o carinho com que 
nos recebe, a grandeza que possui apesar de sua juventude, sua força física e moral, 
sua comunicabilidade, seu otimismo e o dom que possui para transmitir aos demais 
esse otimismo (...)” (VECINO ALEGRET, 2003, p. 47).  

 

 A fé inquebrantavel do líder funcionava como uma chama que espalhava-se pelos 

revolucionários.  

 
Lo que a mí me interesa y lo que creo importante es el pensamiento social que 
teníamos los sobrevivientes de la Alegría de Pío. Este es el primero y el único 
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desastre que las armas rebeldes tuvimos en el transcurso de la insurrección. Unos 
quince hombres destruidos físicamente y hasta moralmente, nos juntamos y sólo 
pudimos seguir adelante por la enorme confianza que tuvo en esos momentos 
decisivos Fidel Castro, por su recia figura de caudillo revolucionario y su fe 
inquebrantable en el pueblo. (GUEVARA, 1961) 
 

 

 A liderança se apresenta para o seu séqüito como alguém que dominava a arte da 

política e compreendia exatamente a realidade cubana, ao mesmo tempo em que, firmado em 

um nacionalismo bastante forte, conhecia a ação política necessária para transformá-la. Ele 

possuia o dom da análise e da proposição. 

  
Passo boa parte do dia trocando idéias com Daniel (comandante revolucionário) e, 
dessa forma, posso conhecer melhor o seu pensamento revolucionário (...). Durante 
horas me explica a tese existente sobre a reforma da educação e sobre os males que 
pilhagem de nossas riquezas pelos exploradores estrangeiros provoca em Cuba (...). 
Também o atormenta o espetáculo de tantas terras improdutivas na ilha; insiste, mais 
uma vez, sobre o tema da monocultura e da cana-de-açúcar. E a toda hora deixa 
escapar um nome: José Martí! Com que tremendo interesse, com que paixão fala 
Daniel do nosso Martí! (VECINO ALEGRET, 2003, p. 62).  

 
Como guerreiro, a líderança carismática era corajosa e audaciosa. Ela enfrentava a 

guerra de peito aberto, e tinha disposição de arriscar a própria vida para vencê-la. Sua 

coragem se tornava reconhecida por todos. Seus milagres eram as suas façanhas de guerra.  

  
(...) encontramos o capitão Guillermo García, chefe guerrilheiro muito destacado, de 
quem conhecemos várias histórias que retratam sua coragem e sua audácia. Com ele 
está sua fogosa tropa (...). (idem, ibidem, p. 45).  

 

Quanto mais façanhas de guerra realizasse, maior seria o seu carisma.  Che Guevara e 

Camilo Cienfuegos, comandantes revolucionários, se tornaram figuras lendárias e atraíam 

séqüitos devido as suas façanhas militares. Suas famas se espalhavam pela Sierra e pelas 

cidades. Armando Hart, diretor do Movimento 26 de Julho na cidade Havana, tinha notícias 

das façanhas de Che. Ele disse em carta ao mesmo em 1957: 

 
I do not want to end without congratulating you very sincerely on the strengh your 
column has been gaining under your lidership, as well as on the bravery your men 
have shown throughout the zone. María also sends her geetings. (HART, In: 
FRANQUI, 1980, p. 255). 

 

A liderança carismática deveria ser sempre o exemplo para todo revolucionário. Sua 

ação visava sempre avançar o seu comando e a capacidade de luta dos seus séqüitos. Sua 
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coragem e dever lhe fazia arriscar-se na linha de fogo para servir como exemplo e para 

aumentar o moral dos revolucionários. Che disse em carta a Fidel.  

 
Sinto muito não ter escutado os teus conselhos, mas o moral do pessoal estava muito 
abalado pelo cansaço inútil a que foi submetido, e eu achei necessária a minha 
presença na primeira linha de fogo. No entanto, tomei muitos cuidados e o ferimento 
foi casual. (GUEVARA, 1980, p. 14). 

 

O líder tinha força física e agüentava com rigidez os sacrifícios da vida de um 

revolucionário. Ele deveria sempre ser o mais forte entre os seus homens e agüentar com 

tranqüilidade as duras condições de existência da vida de um revolucionário.  

 
No início nos deslocamos com bastante rapidez, puxados por Daniel, que segue bem 
atrás do guia, demonstrando que a luta na cidade não lhe roubou as condições físicas 
para as montanhas, onde foi um bom andarilho durante a sua primeira temporada. 
(VECINO ALEGRET, 2003, p. 39).  

 

Ele devia saber comandar sua tropa de acordo com as exigências da guerra. Precisava 

estar no controle. Agia como se manipulasse a própria guerra de acordo com a sua própria 

vontade. “Quando eu o vejo distribuindo as ordens, me dou conta de que ele é o senhor 

absoluto da situação.” (idem, ibidem, p. 105).  

A liderança sabia quando atacar e quando se retirar. Possuía prudência, racionalidade e 

capacidade de decisão. O séquito sempre lhe perguntava quando estava em posição de ataque: 

“___ Estou com eles na mira, comandante. Posso atirar?” (idem, ibidem), e sempre obedecia 

quando o líder coordenava a retirada. “A retirada é perfeita. Eu me sinto orgulhoso da 

capacidade demonstrada pelo comandante Daniel (...)”. (idem, ibidem). O séquito se sentia 

orgulhoso de servir a um líder que dominava a arte da guerra. O seu dever de obediência ao 

chefe revolucionário encontrava a sua potência nesta admiração à pessoa extraordinária.  

 

 

3.2. O SURGIMENTO DO CARISMA DE FIDEL CASTRO 
 

O surgimento da liderança carismática de Fidel ocorreu devido a uma contradição 

presente no momento político cubano. Tratava-se de um momento marcado pela força 

simbólica da noção de república, democracia, independência nacional e sua contradição, por 

um lado, com o golpe dado por Fulgêncio Batista em 1952 e, por outro, com a reação dos 

políticos tradicionais do país.  



 

 

46

O heroísmo dos revolucionários da independência cubana, a Consitituição cubana de 

1940, a luta pela República frustrada pelos Estados Unidos, eram os desejos e símbolos que 

norteavam grande parte dos cubanos na década de 50. O golpe de Batista consolidou o 

fracasso da independência, o fracasso da república e da democracia e fortaleceu os interesses 

do imperialismo estadunidense contra o nacionalismo cubano. Por outro lado, os políticos e 

partidos tradicionais, tais como o Partido Ortodoxo e o Partido Auténtico, mantiveram uma 

postura de conciliação com a tirania na busca de uma saída cívica que fracassaria 

rapidamente.  

Essa contradição entre a Cuba Livre e a tirania fortaleceu o senso do dever de todo 

cubano de lutar por uma revolução que implementasse de uma vez por todas uma Cuba Livre. 

Essa luta encontrou a figura de Fidel Castro, e não os partidos democráticos tradicionais, 

como a portadora da missão revolucionária. Fidel apresentava-se com as suas ações como 

aquele que revelava aos cubanos o caminho. Era um profeta político que tomava a sua missão 

e saía em caminhada, encontrando os seus discípulos que, crentes na revelação, abandonavam 

tudo para segui-lo. O líder carismático encarnava a missão divina, a causa revolucionária, 

através de suas revelações e de seus milagres. Ele sabia que o porvir estava do seu lado, pois 

revelava o futuro.  

 
(...) aquele que tenha posto os olhos nas entranhas do universo e visto os povos se 
agitar inflamados e ensangüentados, na masseira dos séculos, sabe que o porvir, sem 
uma única exceção, está do lado do dever. (CASTRO, 2001, p. 48).   

 
Com a ascensão de Fulgêncio Batista, o eixo central que orientava o campo político 

era a posição das forças políticas em relação ao governo. Entre as forças políticas da década 

de 50, podemos destacar três tipos de posições: membros do governo de Batista, defensores 

de uma oposição cívica contra o governo e defensores da luta armada como única forma de 

luta contra a ditadura.  

A luta no interior do campo político foi definida pela capacidade que cada força 

política possuía de atrair, mobilizar e ser reconhecida pelos agentes politicamente passivos 

que se encontravam fora do campo político. O desfecho da luta depende “da força que os 

agentes e as instituições envolvidas nesta luta podem mobilizar fora do campo”. (BORDIEU, 

1989, p. 183). Tratava-se, portanto, de uma luta por poder simbólico, isto é,  

 
(...) um poder que aquele que lhe está sujeito dá àquele que o exerce, um crédito 
com que ele o credita, uma fides, uma autoritas, que ele lhe confia pondo nele a sua 
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confiança. É um poder que existe porque aquele que lhe está sujeito crê que ele 
existe. (idem, ibidem, p. 188).  

 

O governo de Batista não possuía nenhum capital simbólico junto ao povo cubano. Ele 

enfrentava a insatisfação e a revolta. “... era de tal forma odiado, que resultou em uma grande 

unidade do povo cubano”. (SZULC, 1986, p. 241). A falta de crédito que possuía o governo 

fortalecia as posições de oposição.  

Os defensores de uma oposição cívica à Batista, isto é, de uma transformação 

institucional e pacífica para a democracia através de eleições livres, possuíam a sua maior 

expressão no Partido Ortodoxo e no Partido Auténtico. O Partido Ortodoxo era um partido 

com grande aceitação do povo cubano e grande número de filiados. Destacava-se por uma 

áurea de honestidade e combate à corrupção. Entretanto, sofria com a perda do seu maior líder 

carismático, Eduardo Chibás (que suicidou-se em conflito político contra o governo de Prío 

Socarrás em 1952). O Partido Auténtico era também um partido forte, cuja liderança 

destacava-se Grau Sant Martín. Não possuía, porém, o apelo popular que naquele momento, 

possuíam os ortodoxos. Ambos os partidos, entretanto, foram incapazes de estabelecer uma 

oposição cívica à ditadura. A tentativa de união dos dois partidos a partir da assinatura do 

Pacto de Montreal, que firmava a unidade nas negociações e na eleição, resultou em fracasso. 

A falta de boas expectativas quanto ao sucesso de uma resposta cívica ao governo de Batista 

fortaleceu a radicalização dos quadros de ambos os partidos. (PÉREZ-STABLE, 1993, p. 98). 

 
The conciliatory endeavors of Grau San Martín and Márquez-Sterling accomplished 
little except the split of their respective parties, the Auténtico and the Ortodoxo, 
from wich two dissident groups emerged, each assuming the name of its original 
party. To nobody’s surprise, one or two attempts at starting the political machinery 
failed completely and demonstrated that the problem of Batista could not be solved 
by the electoral process. (LLERENA, 1978, p. 65).  

 
Uma outra tentativa para uma solução cívica e institucional foi impulsionada pela SAR 

(Sociedad de Amigos de la Republica), uma instituição da sociedade civil encabeçada pelo 

Coronel Cosme de la Torriente, um veterano da guerra da independência cubana que 

mantinha bastante prestígio em Cuba. A SAR propôs a realização de um diálogo cívico entre 

a oposição e o governo de Fulgêncio Batista no ano de 1955.  

 
The SAR wanted us all to search for a formula that would provide the country with a 
specific road back to constitucional democracy. For this hoped-for solution, 
however, some compromise with Batista would have to be worked out. (idem, 
ibidem).  
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Com exceção do movimento encabeçado por Fidel, que posterior a este momento viria 

a se chamar Movimento 26 de Julho, e do Partido Comunista, todos os outros grupos e 

partidos de oposição compareceram. A posição dos que não acreditavam em uma solução 

institucional, isto é, em se comprometer com o governo de Batista na realização de eleições 

livres, e preferiam a exigir da renúncia do ditador, prevaleceu. Segundo Mario Llerena (1978), 

um dos participantes do debate, a maior parte dos delegados do encontro estavam dispostos a 

chegar a um acordo com Batista, mas não se atreviam a dizer isto abertamente. Prevalecia a 

noção de que buscar uma via institucional era aceitar e concordar com a política de crime 

imposta pelo golpe de 10 de março de 1952.  

O fracasso da via institucional para a ditadura foi determinada neste ano de 1955. 

Após tentar novas reuniões com o governo, a SAR percebeu que não havia um único interesse 

de Batista em dialogar com a oposição. Ela convocou, assim, uma reunião dos grupos de 

oposição para anunciar o fracasso das tentativas de diálogos e deixar em descrédito pleno 

todas as posições voltadas para a via instituicionais. (idem, ibidem, p. 66).  

 
Any  faint hope of a political solution that may still have been lingering vanished 
after the public explanation of the SAR. When Colonel Torriente described the 
disappointing results of his efforts to persuade Batista to submit his de facto power 
to a real democratic veredict – not just a one-sided, rubber-stamp electoral 
masquerade – the well-intentioned ‘civic dialogue’ came to an abrupt end. Amid 
attacks and recriminations, the gap between the established power and the 
intransigent opposition had now to be recognized as unbridgeable. An acute 
dilemma opened in very clear terms before the Cuban people: either resign 
themselves to Batista or take the always risky road of popular rebellion. (idem, 
ibidem, pg. 68).  

 
A força das idéias se medem pela capacidade que elas têm de atingir e mobilizar. 

Como disse Bordieu, “Em política, dizer é fazer, quer dizer, fazer crer que se pode fazer o que 

se diz (...)”. (BORDIEU, 1989, p. 185). A via institucional caiu no descrédito e deixou de ser 

uma idéia com capacidade de mobilização. 

Com o descontentamento com a via institucional e o fracasso de seus passos, a década 

de 50 foi marcada pelo surgimento e desenvolvimento de novos grupos dispostos à luta 

armada contra Batista, tais como o Movimento 26 de Julho, liderado por Fidel Castro, o 

Directorio Revolucionario, cuja maior liderança era José Antonio Echevarria, algumas 

facções do Partido Auténtico, o MNR (Movimento Nacional Revolucionário), fundado por 

García Bárcena, a AL (Ação Libertária), organizada pelo político Justo Carrillo, etc.  

A oposição radical contra o governo possuía em comum o desprezo pela via 

institucional como solução para o fim da ditadura batistiana. Acreditavam que eleições 
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organizadas pelo próprio governo seriam meras formas de reprodução da elite vinculada a 

Batista no poder. Pleiteavam uma via insurrecional que pudesse eliminar de uma vez por 

todas a ditadura e instaurar a libertação cubana, com transformações econômicas, políticas e 

sociais.  

O determinante para que o Movimento 26 de Julho se destacasse, em quatro anos de 

existência, como a força política de maior capital simbólico da oposição cubana, foi o grande 

peso dado por ele à ação. A ineficácia das tentativas institucionais pelos partidos tradicionais 

e a promessa de ação não efetivada por muitos dos grupos que primavam pela via 

insurrecional, fez com que a atitude vigorosa e rápida do Movimento 26 de Julho, se tornasse 

exemplar e digna da atitude que os patriotas deveriam possuir contra os tiranos.  

Não se tratava simplesmente do gosto por qualquer ação, mas pela ação ousada e 

grandiosa, ação que não poderia passar despercebida aos olhos de qualquer observador 

cubano. A primeira ação militar do núcleo revolucionário reunido em torno de Fidel Castro 

foi fundamental para a consagração do movimento no rol da oposição cubana. O ataque ao 

quartel de Moncada, se tornou exemplar como meio de afirmar a existência de um 

agrupamento que estava comprometido seriamente na luta contra a tirania e que se colocava 

na linha de frente da ação revolucionária. O ataque colocou em debate a posição dos políticos 

tradicionais e de todos aqueles que orientavam um discurso de oposição a Batista, mas que 

não estavam seriamente dispostos a engajar-se em uma luta real contra a ditadura. Ao mesmo 

tempo, ele atraía para junto de Fidel Castro, todos os que, dispostos a se comprometerem 

firmemente em uma luta revolucionária, se frustravam com a via institucional e pacífica dos 

ortodoxos e autênticos, e com a eterna lentidão dos demais grupos insurrecionais.  

O Movimento 26 de Julho cresceu, assim, pelo vigor de suas ações, “as the only real 

hope for the Cuban people, in view of the failure or incapacity of the other political and 

insurectional forces.” (LLERENA, 1978, p. 76). Não eram as posições ideológicas, ou o 

programa político do movimento que o fez despontar, mas a disposição de luta e a capacidade 

de colocar em prática os anseios de todos aqueles que desejavam a ruptura política com a 

tirania. Como disse, Mario Llerena, militante de um outro movimento insurrecional, o MNR 

(Movimento Nacional Revolucionário): 

 
(...) that Castro’s growing appeal lay not in the undefined área of Castro’s 
ideological pronouncements and eventual political coloring in the future (very few 
Cubans gave serious thought to this at the time), but rather in his determined stance 
against the regime imposed by military cou of 10 March 1952 and against the 
political corrupcion that had made it possible. (idem, ibidem, pg. 77). 
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O ataque ao Moncada deu visibilidade a Fidel Castro e ao seu movimento. Fidel foi 

selecionado como um dos doze personagens mundiais de maior projeção no ano de 1953 pela 

revista Bohemia. (SZULC, 1986, p. 345). A ação, fracassada militarmente, venceu 

simbolicamente. A repressão, as torturas e as mortes dos revolucionários envolvidos no 

ataque forneceu os elementos necessários para fortalecer a comoção popular contra Fulgêncio 

Batista e projetar os revolucionários como heróis e mártires. Como disse Fidel Castro em seu 

julgamento,  

 
(...) à medida que ia se processando o julgamento, os papéis se inverteram: os que 
iam acusar foram acusados, e os acusados se converteram em acusadores. Não foram 
julgados os revolucionários. Para sempre foi julgado um senhor que se chama 
Batista ... MONSTRUM HORRENDUM! (CASTRO, 2001, p. 13). 

 
A grande repercussão do ataque ao Moncada e do ponto de vista de Fidel Castro 

exposto no julgamento e disseminado pelas ruas, foi fundamental para a constituição de sua 

imagem. Segundo Tad Szulc (1986),  

 
O fato indiscutível é que o discurso de Fidel Castro em pouco tempo ofuscou a 
derrota de Moncada, permitindo a ele sair vencedor de uma terrível experiência e 
transformar-se no herói revolucionário de Cuba. (SZULC, 1986, pg. 345).  

 
O gosto pela ação ousada e a forma como ela se estabelecia na mente dos cubanos se 

iniciava, assim, com o ataque ao Moncada e possuía a sua continuidade no ano de 1956, com 

a promessa de Fidel de, neste ano, serem líderes ou mártires. O exílio de Fidel no México, 

suas declarações e as notícias de que o Movimento 26 de Julho estabelecia os preparativos 

para o desembarque de seus militantes em Cuba, traziam à tona a representação sobre o 

movimento como a única real esperança para o povo cubano. E Fidel aparecia como o grande 

líder da oposição, isto é, a grande encarnação da missão revolucionária.  

 
It was known that Fidel Castro was actively engaged in serious revolutionary 
preparations in Mexico, and had even traveled to the United States, openly 
campaingning and raising funs for “the Cuban revolution” in New York, Chicago, 
Los Angeles, Miami, and other major US cities with nuclei of Cuban residents and 
exiles. The contrast between the Auténtico’s indecision and Castro’s determination 
did not pass unnoticed. The Cuban opposition suffered from a lack of capable and 
aggressive leadership. It is not difficult  to understand why many Cubans, 
accustomed to having some national figure on whon to pin their hopes, began to 
look to Fidel Castro (…) (LLERENA, M., pg. 70: 1978).  

 

O constante ataque a Fidel Castro, realizado pelos políticos tradicionais e pela 

imprensa cubana, demonstra o fato de ele emergir como o principal líder oposicionista. 
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(SZULC, 1986, p. 398). Disse Fidel em resposta ao debate que surgia em torno de sua 

liderança: 

 
“Há 4 anos ninguém se preocupava com minha pessoa... Eu era apenas um homem 
comum entre os mestres todo-poderosos que discutiam os destinos do país... Hoje 
em dia, estranhamente, todo mundo se levanta contra mim. Porém, o motivo não se 
prende a nenhum abandono de meus ideais, mas ao fato de saberem que minha 
rebeldia não pode ser comprada com dinheiro ou posição.” (CASTRO, apud 
SZULC, 1986, p. 398).  

 

Dessa forma, o carisma extrapolou o cotidiano. Ele apareceu como uma força 

revolucionária que confrontou a tirania e os políticos e partidos tradicionais. Sua força não 

veio de nenhuma tradição que o líder possuía, mas pelo contrário, de seus milagres que 

comprovavam ser este e não outro o portador do dom da graça. O carisma não tinha 

compromissos com a ordem política na realidade cubana. Ele nascia do entusiasmo com que 

os séquitos viram o surgimento e o avanço do novo. Ele não se prendia ao tradicional e nem 

mesmo ao burocrático. Não importava tanto as regras e como as coisas sempre tinham sido, 

mas sim a revelação do novo. Ele rompia os valores e as regras e desprezava os poderes 

jurídicos de mando oficialmente estabelecidos. Revolucionava os homens em seu íntimo, 

fazendo-os curvarem-se ao novo conceito de autoridade e à nova forma de fazer política fora 

das regras institucionais. Como disse Weber, o direito do carisma 

 
(...) é o resultado concreto da vivência extremamente pessoal de graça celestial e 
força heróica semelhante àquela dos deuses e significa renúncia ao compromisso 
com toda ordem externa em favor da glorificação exclusiva do autêntico espírito 
profético e heróico. (WEBER, 1999, p. 326).   

 

 

3.3. A DOMINAÇÃO DE FIDEL CASTRO NO INTERIOR DO 

MOVIMENTO 26 DE JULHO 
 

O Movimento 26 de Julho não aglutinava somente os séqüitos de um líder carismático. 

Participava dele inclusive aqueles que pretendiam destronar a liderança carismática, seja por 

que seguia outros líderes, seja porque pretendia burocratizar o movimento, seja porque queria 

eliminar as relações de dominação em seu interior.  

O líder carismático máximo, Fidel Castro, não detinha de forma alguma o poder 

carismático sobre todos os revolucionários. Existia, pelo contrário, uma rede de líderes 
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carismáticos que não deixava nunca de ser conflituosa. Tratava-se das lutas pelo domínio do 

poder de mando travada desde o início do movimento. 

Houve diversas tentativas de lutar contra o poder de mando de Fidel Castro. Baseada 

em que argumentação se travava esta luta? Fidel Castro possuía um passado controverso, 

tendo formado, na juventude, um grupo de gangster. A lembrança desse passado, colocava em 

alguns revolucionários uma dúvida sobre o verdadeiro sentido da liderança de Fidel. Tratava-

se ele de apenas mais um caudilho ambicioso? A aliança entre o MNR e o Movimento 26 de 

Julho teve como principal empecilho a desconfiança contra Fidel. “Fiallo brought up Castro’s 

known as a gangster.” (LLERENA, 1978, p. 57). Fidel aparecia assim para alguns como um 

homem ambicioso que queria apenas o poder e para isto reuniu um grupo de séqüitos. Frank 

País, em carta para Fidel Castro falou sobre este discurso que circulava em Cuba.  

 
You must have heard the tendentious statements that attempt to portray you as an 
ambitious man, surrounded by immature boys who are trying to stir up trouble and 
take advantage of the existing situation. (PAÍS, In: FRANQUI, 1980, p. 197).  

 

Frank País relatou o comentário que um delegado de um grupo de militares 

conspiradores fez sobre Fidel Castro:  

 
He gave me the history of their former alliances and the whys and wherefores of 
their former antipathy toward the 26th of July and especially toward you. They had 
unfavorable reports of your behavior at the university when you were a student and 
also of your role at Moncada; besides, they also had heard some unfavorable reports 
about you personally – as being an ambitious man caudillo. (PAÍS, In: FRANQUI, 
1980, p. 208).  

 

Essa imagem de Fidel Castro como um caudilho ambicioso e o poder de mando real 

que ele concentrava em suas mãos no Movimento 26 de Julho geravam dúvidas no interior do 

próprio movimento. Contrário ao caudilhismo e à concentração de poder nas mãos de uma só 

pessoa, alguns revolucionários acreditavam na possibilidade do estabelecimento de uma 

liderança séria e realmente vinculada aos anseios e interesses dos revolucionários.  

Surgia neste conflito, as lutas pelo domínio do movimento que podem ser percebidas a 

partir de dois momentos que marcaram a derrota da oposição ao centralismo de Fidel Castro e 

o domínio pleno e total do movimento pelo comandante. O primeiro momento, trata-se do 

surgimento do conflito até a morte do líder máximo das cidades, Frank País, em abril de 1957. 

O segundo momento, inicia-se na posse do revolucionário Daniel como coordenador geral do 

Diretório Nacional do M26-07 e se encerra no fracasso da Greve Geral de abril de 1958.  
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O surgimento do conflito contra o poder máximo de Fidel tem o seu marco em 1956, 

quando Armando Hart, Faustino Pérez, Enrique Oltuski, Carlos Franqui e Mario Llerena, 

membros da direção nacional do M26 de Julho, decidiram que, para não deixar que os 

impulsos centralistas de Fidel Castro reinassem sobre o partido, era necessário estabelecer um 

programa político-ideológico para o movimento, programa que poderia limitar a liderança do 

comandante. Acreditavam que Fidel não poderia, assim, ter um poder ilimitado capaz de 

passar por cima do tratado ideológico do movimento. “The program would be like a bridle 

with wich Castro`s impulses could be controlled.” (LLERENA, 1978, p. 78). 

Mario Llerena acabou elaborando o programa ideológico praticamente sozinho, sendo 

ele finalizado e publicado como manifesto-ideológico do Movimento 26 de Julho em 1957, 

sob o título “Nuestra Razón”. O programa visava garantir que Fidel Castro, apesar de ser o 

líder do movimento, se tornasse um novo ditador após a tomada do poder pelos 

revolucionários. Como disse Mario Llerena (1978) quando se dispôs a ajudar na redação do 

manifesto: “I had no wish to contribute of one type of dictatorship for another.” (idem, 

ibidem). O programa firmava, desta forma, a república democrática através de um regime de 

respeito às liberdades públicas e direitos individuais.  

 
The movement seeks the establishment in Cuba of a form of government and a 
regime of individual rights and public liberties that will exist not only words written 
in the Constitution and the laws but in full and impartial operation in the practical 
realities of life. (idem, ibidem, p. 295).  

 

A liberdade de consciência deveria ser estabelecida, podendo cada cidadão escolher e 

divulgar a sua própria crença e posições políticas.  

 
Every citizen shall be free to hold the belief of his choice, to have a religion or to 
have none, as long as his conduct does not debase human dignity or jeope rdize the 
rights and liberty of others. (idem, ibidem, pg. 297).  

 

Este regime democrático, segundo o programa, deveria ser estabelecido pela adoção de 

eleições diretas. “...the 26th of July will draft an electoral code designed to guarantee the vote 

as a fundamental right of citizenship”. (idem, ibidem, pg. 296).  

O manifesto programa “Nuestra Razón” não foi capaz de manter o líder máximo sob 

as suas rédeas, como foi possível perceber anos mais tarde com a tomada do poder pelo 

Movimento 26 de Julho. “As for ‘Nuestra Razón’, it would be subject of outside comments 

and discussion after the revolution was in power”. (idem, ibidem, pg. 131). Embora não 
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conteve o poder máximo de Fidel, foi uma das primeiras iniciativas de luta contra o poder do 

líder. Tratava-se de combater a adoração carismática pelo apego a um programa político.  

Esta luta contra o poder máximo de Fidel Castro neste mesmo ano de 1957 acabou por 

ganhar a dimensão de dois pólos opostos: o Llano e a Sierra. Nas planícies, grande parte dos 

membros do Directorio Nacional do movimento combatia o centralismo de Fidel Castro, 

enquanto, na Sierra, Fidel Castro reforçava a sua posição de líder supremo.  

O revolucionário das planícies Carlos Franqui (1980) publicou em 1957 um artigo 

sobre a diferença entre o caudilho e o líder. Este artigo possuía a preocupação de combater a 

centralidade do M26-07 na figura de Fidel Castro e a centralidade do partido sobre o povo 

cubano.  

No artigo, Franqui dizia que o caudilho é o todo poderoso, um tipo de Deus na Terra. 

(FRANQUI, 1980, p. 201). Todo o poder de um movimento ou sociedade se concentra nele.  

O líder, pelo contrário, não comanda, mas obedece ao povo. O povo é o poder máximo e o 

líder o seu subordinado. (idem, ibidem).  

Franqui apresenta, assim, os princípios de um novo poder, o poder popular, em que o 

povo seja o protagonista da nova sociedade. Um sociedade em que haja “new institutions, 

products of new ideas, in order that the people can participate and decide on their acts”.  

(FRANQUI, 1980 p. 201). 

 Para chegar a este poder popular, organizado de baixo para cima, era necessário 

construir a mobilização popular durante a própria luta. Tratava-se de estimular a organização 

do povo em  

 
“news unions, organisms of opinion – press, radio, TV (some of them are already 
burgeoning), organizing student, youth, and professional sectors-civil institutions, 
the peasantry, women, Negros. All this would be a future guarantee of  a new 
revolutionary power, in wich the people would be the protagonist in the victory 
against the tyranny, and also the protagonist of the future”. (idem, ibidem).  

 

Franqui achava, portanto, que para criar o poder popular era necessário que o povo 

fosse o protagonista de sua própria luta. De nada adiantava apenas o apoio popular ao 

movimento e ao seu líder máximo, se não houvesse organização popular para a luta. “From 

now on the people must be the protagonists of the struggle and not its passive supporters.” 

(FRANQUI, idem, ibidem).  

Somente com o protagonismo popular poderia acabar-se com o caudilhismo e colocar 

em seu lugar a liderança. Se, ao contrário, o povo permanecesse como suporte passivo do 
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movimento e de Fidel, o movimento prevaleceria sobre o povo, os revolucionários armados 

prevaleceriam sobre os civis e o caudilhismo seria inevitável. (idem, ibidem).  

A crítica de Franqui assumia, assim, a estratégia de não combater diretamente Fidel 

Castro, mas, de estimular a organização popular para que Fidel se tornasse um líder sob os 

desejos do povo e não um caudilho. Tratava-se de tirar o poder concentrado em Fidel e centrar 

todo o poder no povo. “We hope that Fidel Castro, who is strongest personality, the most 

capable, and the best revolutionary warrior, will be a leader and not a caudillo.” (idem, 

ibidem).  

A visão de Carlos Franqui, explicitada em seu artigo, não teve êxito na luta 

revolucionária. Embora, o Movimento 26 de Julho se dispôs a estimular a organização dos 

trabalhadores e a criação de um movimento de resistência cívica, e muitos militantes das 

planícies dedicaram grande parte de sua militância a esta tarefa, estes organismos não 

lograram crescer e estiveram, ao mesmo tempo, sob o domínio do movimento. Mario Llerena, 

que participou da criação da Movimento de Resistência Cívica (CRM) em Havana, nos conta 

sobre o caráter desta organização.  

 
Although appearing to be totally independent entity, the CRM would in fact be 
prepararing a mass of disciplined activists whose main function was to influence and 
manage public opinion in a way favorable to the revolution and in particular to the 
26 of July Movement. In addition, it would serve to channel contributions to the 
movement. The CRM, in other words, was to be a typical front organization. 
(LLERENA, 1978, p. 102).   

 

O Movimento de Resistência Cívica (CRM) ficava assim sob a custódia do 

Movimento 26 de Julho, que delineava todas as suas ações e o dirigia da forma como 

entendia. Essa falta de organização autônoma popular fez com que não houvesse o 

protagonismo do povo tal como queria Carlos Franqui, mas, apenas o suporte popular ao 

movimento e ao seu líder máximo. O caudilho prevaleceria sobre o líder.  

Submissos aos desejos e vontades de Fidel Castro, os combatentes das planícies 

encontraram em outro líder a expressão de seus anseios. Falamos de Frank País, um jovem 

professor de 25 anos que havia liderado a criação das milícias, do Movimento de 

trabalhadores, do Movimento de Resistência Cívica e a organização nacional do Movimento 

26 de Julho. Frank País, em pouco tempo, se tornou o líder máximo do movimento nas 

cidades.  

Como líder carismático, País também confrontou a liderança carismática de Fidel 

Castro. Ele mandou uma carta ao comandante em chefe em 1957, dizendo que, devido ao 
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vasto caos e confusão reinante no Movimento iria junto com Armando Hart reformá-lo. Uma 

das tarefas centrais dessa reforma seria a centralização da liderança nas mãos de um grupo 

que teria responsabilidades e tarefas bem definidas. 

 
The leadership would be centralized for the first time in the hands of a few, the 
distinct responsabilities and tasks of the Movement would be clearly assigned, and 
we took on ourselves the job of making it more active and powerfull. (PAÍS, In: 
FRANQUI, 1980, p. 202).  

 
 
Para Frank País o movimento precisava definir exatamente quem era a direção e cada 

um deles ter funções determinadas a partir de regras estabelecidas. Embora no interior do 

Movimento 26 de Julho houvesse uma definição jurídica dos poderes de mando, esta 

definição não era tão clara e sistemática e, na realidade, os poderes de mando não 

funcionavam como tais. Obedecia-se mais à pessoa do que às regras. Prevalecia assim, no 

Movimento 26 de Julho um outro tipo de autoridade, não aquela estabelecida por regras e 

legitimadas por elas, mas uma autoridade carismática, a autoridade pessoal do portador do 

carisma (dom da graça). A proposta de País tentava retirar a predominância do poder 

carismático de Fidel por uma política de respeito aos cargos de direção oficiais do 

movimento.  

Frank País e seus séqüitos poderiam ter alcançado êxito nesta luta, se o líder não fosse 

assassinado pela polícia de Batista em julho de 1957. A morte de País fortaleceu ainda mais o 

poder carismático de Fidel Castro, que tornou-se o líder imbatível do Movimento 26 de Julho. 

Entretanto, a luta dos seguidores de País não se encerrou ali. René Ramos Latour, 

codinome Daniel, uma figura que destacava as suas qualidades carismáticas através de suas 

façanhas militares e políticas, foi eleito para a substituição de Frank País na Direção Nacional 

do movimento. Daniel conseguiu aglutinar diversos dos seguidores do grande líder das 

cidades e enfrentou o poder de Fidel Castro.  

Com a morte de Frank País, Fidel intensificou o discurso que propunha a prioridade 

máxima para a Sierra Maestra na luta revolucionária.  Em carta para Célia Sanchez, Fidel 

disse:  

 
I insist, as I did in my prevous letter, that a directive must be given to the Movement 
right now concerning the war: ‘All weapons, all bullets, and all resources are for the 
Sierra’. (CASTRO, In: FRANQUI, 1980, p. 223).  

 



 

 

57

Daniel enfrentou, porém, a vontade de Fidel. Dando forma à luta das planícies, 

revigorou a força daqueles que acreditavam que a luta deveria se dar em todos os lados de 

Cuba, nas serras e nas cidades. Em carta a Fidel, de 15 de Setembro de 1957, dizia em nome 

do Diretório Nacional: “We think the battle ought not be limited solely and exclusively to the 

mountains, we must fight the regime on all fronts.” (DANIEL, In: FRANQUI, 1980, p. 230).  

Entretanto, o poder carismático de Daniel fracassaria por não conseguir provar o seu 

carisma através de milagres. Dois momentos foram fundamentais para o fracasso da liderança 

de Daniel.  

O primeiro momento correspondeu à crise interna no Movimento 26 de Julho gerada 

pela assinatura do Pacto de Miami em setembro de 1957. Este pacto foi assinado pelo 

Diretório Revolucionário, pelo Partido Revolucionário Cubano (Autêntico), pela Organização 

Autêntica, pelo Partido do Povo Cubano (Ortodoxo), pela Federação Estudantil Universitária 

(FEU), pelo Diretório Operário Revolucionário, pelo Partido Democrático e por Felipe Pazos 

e Léster Rodriguez em nome do Movimento 26 de Julho. O problema interno criado 

corresponde ao fato de que, por um lado, Felipe Pazos e Léster Rodriguez não estavam 

autorizados para assinarem o manifesto em nome do Movimento 26 de Julho e, por outro 

lado, as cláusulas do Pacto eram insatisfatórias para os membros do movimento.  

Como disse Marta Harnecker (2000), o Pacto de Miami ignorava  

 
(...) tanto a rejeição expressa a toda intervenção extrangeira, como a rejeição ao 
advento de uma junta militar para governar provisoriamente a República – 
‘princípios cardeais’ no modo de conceber a revolução cubana por parte do 26 de 
Julho. (HARNECKER, 2000, p. 194).   

 

E assim, insatisfeitos com o Pacto de Miami, os guerrilheiros na Sierra culparam o 

Diretório Nacional do Movimento 26 de Julho de traição. Ora, se era o Diretório Nacional que 

estava responsável pelas relações exteriores do movimento, não estaria ele comprometido 

com Felipe Pazos e Léster Rodriguez.   

 Che Guevara, em carta a Fidel, propôs que o líder escrevesse um manifesto contra o 

Pacto de Miami e de acordo com as reações, despedisse todos os membros do Diretório 

Nacional.  

 
I think a written document, with the invaluable help of the new mimeograph that’s 
on it’s way (or even with the broken-down one we now have), sent simultaneously 
to political leaders and published in the press, will produce the necessary effect. 
Later, if it becomes more complicated, with Celia’s help, we can fire the entire 
National Directorate. (GUEVARA, In: FRANQUI, 1980, p. 271).  



 

 

58

 

Tanto Che quanto Fidel não davam mais importância ao Diretório Nacional. Para eles, 

a luta na Sierra sob o controle do Comandante em Chefe era o motor da revolução. Che disse 

em carta a Daniel datada de 14 de dezembro:  

 
And if it hurts so much that you cut off relations with this part of the revolutionary 
forces, so much the worse. One way ot the other, we’ll go forward, since the people 
can’t be defeated. (GUEVARA, In: FRANQUI, p. 270). 

 

Fidel Castro incomodava-se com a constante oposição que o Diretório Nacional fazia 

ao seu domínio autoritário sobre o movimento. Disse ele a Célia Sanchez em 13 de Janeiro de 

1958.  

 
I am at the point of asking the Movement not to bother about us any more and to 
abandon us to our fate and leave us on our own once and for all.  
I’m tired of having my feelings misinterpreted. I’m not meanly ambitious. I do not 
believe I am the boss, nor do I want to be, nor am I irreplaceable or infallible. 
(CASTRO, In: FRANQUI, p. 279).  

 

De toda forma, com o Pacto de Miami, o Diretório Nacional do Movimento 26 de 

Julho, liderado por Daniel, perdeu crédito. O segundo momento de descrédito da liderança de 

Daniel e da oposição ao domínio de Fidel Castro, foi o fracasso da Greve Geral de massas em 

abril de 1958.  

A greve geral foi planejada pelo movimento como uma greve geral que colocaria fim à 

ditadura batistiana. O movimento nas cidades ficou com a responsabilidade máxima sobre a 

organização e ação da greve. Entretanto, a greve fracassou.  

O fracasso da greve geral reafirmou na cabeça dos revolucionários que o grande líder 

máximo da revolução era Fidel Castro e que o seu exército encarnava a missão central de 

libertar Cuba.  

 
O fracasso da greve geral de abril, convocada pelo Diretório e pelo Movimento 26 
de Julho, permitiu que Fidel assumisse o controle de todas as forças clandestina 
através do comandante Delio Gómez Ochoa. (FRANQUI, 1981, p. 39).  

 

O comandante Delio Gómez Ochoa, do Exército Rebelde, partiu da Sierra Maestra 

para assumir a coordenação nacional das atividades das cidades à mando e controle de Fidel 

Castro.  
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Despite the fact that the Movement numbers many outstanding revolutionaries, 
proved in action, the naming of a commander from our forces, wich is a sacrifice for 
us from the military point of view, is essential in order to utilize the experience of 
our military campaingns in developing a new strategy of struggle throughout the 
nation. We also are seeking to achieve total homogeneity between the comrades of 
the militia forces and operational forces of the 26th of July Movement, coinciding 
with the establishment of a common high command to plan and direct all action by 
our military forces. (CASTRO, In: FRANQUI, 1980, p. 323).  

 

Com a nomeação do comandante do Exército Rebelde para o comando das cidades, o 

Movimento 26 de Julho perdia a sua autonomia (FRANQUI, 1980, p. 323) e Fidel se 

consolidava como o líder máximo da revolução, tendo o poder supremo do movimento em 

suas mãos.  
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PARTE 2 

O CARISMA E A TOMADA DO PODER (1959-1960) 

  

A vitória na guerra foi o maior milagre do líder máximo, isto é, a maior prova de que 

seus poderes extraordinários eram capazes de fazer cumprir a sua missão divina. Entretanto, o 

carisma surge em situações extraordinárias, situações tais como a guerra revolucionária, e 

tende a recuar à medida que elas entram em refluxo e dão espaço à rotina e aos interesses 

materiais da vida cotidiana. Como disse Weber (1999),  

 
Quando reflui o movimento que arrancou o grupo carismaticamente dirigido do 
circuito da vida cotidiana, no mínimo a dominação pura do carisma vê-se rompida, 
transferida ao institucional e aí refreada. (WEBER, 1999, p. 332).   

 
A derrubada da tirania e a tomada de poder pelos revolucionários significariam o fim 

da situação extraordinária e o início da rotina. Do séquito carismático do herói guerreiro 

nasceria um Governo e um Exército permanente, dos heróis guerreiros sem casas e emprego, 

surgiriam pais de família e funcionários do Estado, da dedicação exclusiva à pessoa do líder, 

nasceria novos deuses e senhores: dinheiro e família. O domínio do líder carismático, 

legitimado por suas qualidade extraordinárias, perderia espaço para o domínio das leis, das 

normas, de uma Constituição, ou mesmo, o domínio de uma tradição, de um otem eterno.  

Analisando os primeiros anos da tomada do poder pelos rebeldes, podemos perceber a 

existência de um processo de rotinização do carisma, baseado no investimento de 

características burocráticas e tradicionais sobre o poder exclusivamente pessoal do líder. 

Apesar da transformação da estrutura de dominação pelo processo de rotinização do 

carisma, existe uma transformação plena da estrutura de dominação? Isto é, podemos dizer 

que o carisma foi substituído pela burocracia ou pela tradição? Qual é o caráter da estrutura de 

dominação destes primeiros anos da tomada de poder pelos rebeldes?  

Percebemos que o carisma de Fidel Castro permaneceu no período de 1959 – 1960 

como o tipo de dominação hegemônico em Cuba. Obviamente, esse carisma não assumiu uma 

forma pura, tendo evidentemente estabelecido uma aliança com a burocracia e a tradição. 

Porém, encontrou meios de resistir e prevalecer sobre as outras formas de domínio. Tratava-se 

de uma tarefa dos representantes do carisma que, como disse Weber, procuram por todos os 

meios “... impor limites à sua decomposição”. (idem, ibidem, p. 331). Quais são estes meios 

de resistência do carisma? Quais foram as suas formas de fortalecimento e persistência 

durante estes primeiros anos da tomada do poder pelos rebeldes?  
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Os meios de resistência do carisma foram de duas ordens. Primeiro, a manutenção dos 

milagres do líder máximo, isto é, o fornecimento constante de provas de que ele, Fidel Castro, 

detinha as qualidades extraordinárias que o ligavam diretamente à missão divina. Em segundo 

lugar,  o constante estímulo da chama dos desejos e vontades que extrapolam o cotidiano, isto 

é, criação de um ambiente extraordinário de dedicação exclusiva à missão divina representada 

pelo líder carismático.  Todo o período de 1959-1960 é um período extraordinário, cujos 

constantes acontecimentos impedem que o cotidiano rotinize por inteiro o carisma. É um 

período de ruptura com o passado, marcado por milagres que eram atribuídas à figura do líder 

e prenunciavam um mundo novo. Ao mesmo tempo, era um período de guerra e paranóia 

coletiva.  
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4. CARISMA E ROTINA 
 
A tomada do poder pelos revolucionários em 1959 fortaleceu o caminho para a 

rotinização do carisma. O líder carismático e sua aristocracia revolucionária buscaram 

legitimar o seu domínio por outras formas de legitimação que extrapolavam as qualidades 

extraordinárias do chefe. Tratou-se de uma aliança do carisma com a tradição e com a 

burocracia. Como disse Weber (1999), quando a situação extraordinária dá lugar ao cotidiano,  

 
“o carisma, em vez de atuar conforme o seu sentido genuíno, de forma 
revolucionária, diante de tudo que seja tradicional ou se fundamente na aquisição 
legítima de direitos, como acontece in statu nascendi, atua exatamente no sentido 
contrário, como fundamento de ‘direitos adquiridos’.” (WEBER, 1999, p. 333). 

 
 
 

4.1. A TRADIÇÃO: DAS QUALIDADES EXTRAORDINÁRIAS DO LÍDER 

AO PODER DO “ONTÉM ETERNO” 
 

A dominação tradicional é o domínio do "ontém eterno”, isto é, a dominação 

legitimada em uma “(...) crença na inviolabilidade daquilo que foi assim desde sempre” 

(idem, ibidem, p. 234). Queremos perceber de que modo o novo poder dos revolucionários 

buscou legitimar-se a partir de características da dominação tradicional.  

 No período de 1959-1960 surgiu uma memória histórica da luta revolucionária contra 

Batista e ocorreu um processo de inserção desta luta na tradição dos heróis nacionais cubanos.  

 A constituição desta memória se deu de uma forma fragmentada a partir de crônicas, 

testemunhos, entrevistas e discursos e foi gradualmente sistematizada em forma de um 

discurso oficial pelos chefes revolucionários. Um dos principais sistematizadores desta 

memória foi Che Guevara, preocupado em dar um sentido à revolução e, ao mesmo tempo, 

construir uma estratégia revolucionária que servisse de base para uma futura revolução latino-

americana. Segundo Jorge Castañeda (2003), apenas aqueles que eram reconhecidos como os 

verdadeiros chefes da luta revolucionária tinham autoridade moral para reconstruí-la.  

 
(A Fidel) faltava tempo, paciência e ambição literária ou teórica. Seu irmão (Raúl 
Castro) aquilatou desde muito cedo as vastas virtudes do silêncio: seria por quase 
quarenta anos o homem das sombras. Camilo (Cienfuegos) carecia de vocação, e 
também não teve tempo: morreu em novembro. Por eliminação, sobrava o Che, que 
além do mais tinha aptidão inata para a tarefa. (CASTAÑEDA, 2003, p. 169). 
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 Analisaremos aqui, o modo como a constituição da memória oficial da revolução 

estava vinculada a uma legitimação tradicional dos novos poderes de mando. Para isto, faz-se 

necessário perceber a constituição da memória histórica da luta revolucionária contra Batista e 

a inserção desta luta na tradição dos heróis nacionais cubanos.  

A construção da memória sobre a luta revolucionária contra Batista implicou a 

definição dos sujeitos desta luta: quem lutou? Quem combateu?  

Definir os sujeitos é definir quem tem o direito histórico de governar. “Nós lutamos, 

nós combatemos, nós eliminamos a tirania, logo, nós temos o direito de governar o povo.” 

Como disse Fidel ao ser empossado legalmente como comandante em chefe das forças 

militares de Cuba:  

 
This is not an honor I have earned, because to me it represents a sacrifice, and so I 
am not proud or thankful for it, and I want the people to tell me I should assume this 
duty. I believe that if I created an army with only 12 men and if I commanded a 
military force which never abandoned a wounded man, nor harmed a prisoner, we 
are the men who should command the forces of the republic, filling the armed 
institutes with men not a one of whom has ever struck, tortured or killed a prisoner, 
and moreover, we can serve as a bridge between the revolution and the military. 
(CASTRO, 1959a). 

 

 Os sujeitos que destacaram-se nesta memória oficial foram a figura do líder máximo 

da luta revolucionária, Fidel Castro, o Movimento 26 de Julho, a figura do guerrilheiro da 

Sierra, e o camponês. 

  Fidel Castro aparece como o grande líder da revolução, um lutador sem o qual ela não 

seria possível, o exemplo de revolucionário, se destacando por sua fé inabalável no povo e na 

sua capacidade de fornecer forças para que cada revolucionário tenha resistência para lutar 

pela revolução.   

 
Lo que a mí me interesa y lo que creo importante es el pensamiento social que 
teníamos los sobrevivientes de la Alegría de Pío. Este es el primero y el único 
desastre que las armas rebeldes tuvimos en el transcurso de la insurrección. Unos 
quince hombres destruidos físicamente y hasta moralmente, nos juntamos y sólo 
pudimos seguir adelante por la enorme confianza que tuvo en esos momentos 
decisivos Fidel Castro, por su recia figura de caudillo revolucionario y su fe 
inquebrantable en el pueblo. (GUEVARA, 1959a) 

 

 O líder não é só o que detém a fé, mas o responsável por fornecê-la aos 

revolucionários. Ele é o responsável por todas as grandes elaborações do movimento, pois é a 

grande inteligência capaz de compreender bem as condições da luta e propor avanços. 
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Fidel supo aprovechar bien en la Sierra Maestra las ventajas que le ofrecía el terreno 
hasta en los menores detalles, que pueden pasar inadvertidos. (idem, 1960b). 

 
 O povo e o líder se confundem. Andam juntos. Não se separam nunca, pois, o líder 

representa de fato os anseios do povo. Fidel “... encarna como nadie la voluntad del pueblo 

(...) pueblo y Fidel marchan unidos ...” (idem, 1961).  

O Movimento 26 de Julho apresenta uma certa centralidade frente aos outros grupos 

políticos que atuaram na revolução. Posto à frente, é sujeito da necessária unidade entre eles. 

 
Llegamos a Las Villas con la bandera del 26 de Julio, en donde ya luchaban contra 
la dictadura el Directorio Revolucionario, grupos del Segundo Frente del 
Escambray, grupos del Partido Socialista Popular y pequeñas agrupaciones de la 
Organización Auténtica. Había que realizar una tarea política importante y entonces 
más que nunca se vio que la unidad era un factor preponderante de la lucha 
revolucionaria. El 26 de Julio con el Ejército Rebelde al frente tuvo que gestionar la 
unidad de los distintos elementos que estaban disgustados y que se encontraron 
como único aglutinante la obra de la Sierra Maestra. Primero hubo que planear esa 
unidad, que no debía hacerse sólo entre los grupos combatientes sino también entre 
las organizaciones del Llano. Tuvimos que hacer la labor importantísima de 
clasificar todas las secciones obreras que había en la provincia. Fue una tarea 
realizada frente a muchos opositores aun dentro de las filas de nuestro movimiento 
que todavía padecía la enfermedad del sectarismo. (idem, 1963a) 

  

Porém, esta centralidade do movimento está intimamente ligada a um dos organismos 

que o compunha e que o superava em termos de importância para o desenvolvimento 

revolucionário: o Exército Rebelde. A busca pela unidade era uma busca não só do 

Movimento 26 de Julho, mas também do Exército Rebelde. A unidade só encontrou como 

aglutinadora a obra da Sierra Maestra.  

 A Sierra se torna na memória histórica dos chefes revolucionários o local principal 

onde se construiu a revolução cubana. Che Guevara, por exemplo, em sua análise política, 

definida em grande parte pela experiência da revolução cubana, atribui ao campo importância 

central para as lutas populares na América Latina. 

 
En la América subdesarrollada el terreno de la lucha armada debe ser 
fundamentalmente el campo... No es que se desprecie las luchas de masas obreras 
organizadas, simplemente se analiza con criterio realista las posibilidades, en las 
condiciones difíciles de la lucha armada, donde las garantías que suelen adornar 
nuestras constituciones están suspendidas o ignoradas. En estas condiciones los 
movimientos obreros deben hacerse clandestinos, sin armas, en la ilegalidad y 
arrastrando peligros enormes; no es tan difícil la situación en campo abierto, 
apoyados los habitantes por la guerrilla armada y en lugares donde las fuerzas 
represivas no pueden llegar. (idem, 1961).  
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Não obstante a importância do campo nas concepções estratégicas de Che, em sua 

memória da revolução, a Sierra se torna fundamental devido à transformação que ela 

proporciona nas concepções de mundo dos revolucionários. Os rebeldes, antes de Sierra 

Maestra, não possuíam, em sua totalidade, projeções sociais para a revolução. Pensavam antes 

na derrubada de Fulgêncio Batista do que em uma possível mudança nas condições sociais da 

vida humana. 

 
Era muy diferente la proyección social que tenían aquellos hombres antes de la etapa 
del Granma, antes que se produjera la primera escisión en el 26 de Julio, cuando 
estaba en él todo el núcleo sobreviviente del ataque al Cuartel Moncada. Recuerdo 
que en una discusión íntima, en una casa en México, exponía la necesidad de ofrecer 
al pueblo de Cuba un programa revolucionario; y uno de los asaltantes del Moncada 
-que afortunadamente se separó del 26 de Julio- me contestó con unas frases que 
siempre recuerdo, diciéndome: «La cosa es muy sencilla. Nosotros lo que tenemos 
que hacer es dar un golpe. Batista dio un golpe y tomó el poder en un día, hay que 
dar otro para sacarlo de él. Batista le ha hecho a los americanos cien concesiones, 
vamos a darles nosotros ciento una.» La cosa era tomar el poder. Yo le argumentaba 
que teníamos que dar ese golpe basados en principios, que lo importante era saber lo 
que íbamos a hacer en el poder. Esa era la idea de un miembro de la primera etapa 
del 26 de julio, que como yo les dije, por fortuna para nosotros, él y quienes 
mantenían ese criterio se fueron de nuestro movimiento revolucionario y tomaron 
otro camino. (idem, 1959a). 

 

 Esta mudança nas projeções dos rebeldes ocorre na Sierra Maestra porque foi ela o 

lugar de encontro entre dois personagens centrais na memória guevarista: o guerrilheiro e o 

camponês.  

 O guerrilheiro é o representante máximo da Revolução. Ele é o sujeito que a produziu. 

“Nuestra revolución fue, en esencia, el producto de un movimiento guerrilheiro que inició la 

lucha armada contra la tiranía ...” (idem, 1963).  

 Um outro sujeito da revolução é o povo. Sua participação se dá de forma indireta e 

direta. Indireta através de sua vanguarda armada, o guerrilheiro. Afinal, ele é o representante 

do povo. “... esta guerra ganó el pueblo por la acción de su vanguardia armada combatiente, el 

Ejército Rebelde” (idem, 1960a). A participação do povo é direta em suas manifestações 

espontâneas, tais como as produzidas pela morte de Frank País.  
 

Respondiendo al impacto emocional que produce la muerte de Frank País, el pueblo 
de Santiago de Cuba se echó a la calle espontáneamente, produciéndose el primer 
conato de huelga general política, que aunque no tuvo dirección, paralizó totalmente 
a Oriente, repercutiendo en parecida forma en Camagüey y Las Villas. La dictadura 
liquidó este movimiento surgido sin preparación y sin control revolucionario. Este 
fenómeno popular sirvió para que nos diésemos cuenta que era necesario incorporar 
a la lucha por la liberación de Cuba al factor social de los trabajadores e 
inmediatamente comenzaron las labores clandestinas en los centros obreros para 
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preparar una huelga general que ayudara al Ejército Rebelde a conquistar el poder. 
(idem, 1959a). 

 

O povo se manifesta como sujeito direto da revolução através, também, da 

participação dos camponeses na Sierra Maestra. No interior da categoria povo, o camponês 

ocupa o papel central como protagonista da revolução cubana. Ele é, primeiramente, o sujeito 

da Revolução e, em segundo lugar, o triunfador da mesma.  

 
(...) cuando se dice de alguno de los que hemos dirigido esta Revolución de fulano, 
zutano, se expresan una serie de elogios desmedidos, me pongo a pensar 
sinceramente, en la masa de campesinos, que sí hicieron la Revolución. Todos 
ustedes, señores, son los verdaderos triunfadores de la Revolución. (Aplausos.) 
Ustedes fueron los que pusieron el hombro día a día, para hacer que aquella 
minúscula guerrilla de Oriente, saliera de allí de la Sierra Maestra, cruzara hasta el 
Segundo Frente Oriental, llegara después aquí al Escambray y se extendiera por toda 
la isla de Cuba. (idem, 1959b).  

  

Entretanto, o camponês e o guerrilheiro estão unidos por um local, a Sierra Maestra. O 

local que propiciou uma interação intensa entre dirigentes, o guerrilheiro, e a massa, o 

camponês. 

  
(...) en el curso de todo proceso revolucionario, cuando éste es dirigido 
honestamente y no frenado desde puestos de responsabilidad, hay una serie de 
interacciones recíprocas entre los dirigentes y la masa revolucionaria.” (idem, 
1959c).  

  

Esta interação criou na história da revolução cubana um abismo entre a concepção dos 

revolucionários antes da experiência da Sierra Maestra e os revolucionários depois da mesma. 

O espírito revolucionário do guerrilheiro foi moldado na interação cotidiana com o camponês.    

 
El Movimiento 26 de Julio, ha sufrido también la acción de esta ley histórica. Del 
grupo de jóvenes entusiastas que asaltaron el Cuartel Moncada en la madrugada del 
26 de Julio de 1953, a los actuales directores del movimiento, siendo muchos de 
ellos los mismos, hay un abismo. Los cinco años de lucha frontal, dos de los cuales 
son de una franca guerra, han moldeado el espíritu revolucionario de todos nosotros 
en los choques cotidianos con la realidad y con la sabiduría instintiva del pueblo. 
(idem, 1959c).  

  

Porém em uma interação, a aprendizagem possui duas vias. O camponês também 

moldou o seu espírito revolucionário a partir da aprendizagem com o guerrilheiro.  

 
Pero nosotros enseñamos también; enseñamos a perder el miedo a la represión 
enemiga, enseñamos la superioridad de las armas populares sobre el batallón 
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mercenario, enseñamos, en fin, la nunca suficientemente repetida máxima popular: 
‘la unión hace la fuerza’”. (idem, ibidem).  

  

A interação entre o guerrilheiro e camponês encontrou, para Che Guevara, um órgão, o 

Exército Rebelde. O camponês começou a ingressar no exército de forma tão intensa que uma 

parte considerável das massas camponesas da região se tornaram guerrilheiras e o Exército de 

guerrilheiros se tornou um Exército camponês. 

 
Poco a poco en el campesino se fue operando un cambio hacia nosotros, impulsado 
por la acción de las fuerzas represivas de Batista, que se dedicaban a asesinar y a 
destruir las casas y que eran hostiles en todas las formas a quienes, aunque fuera 
ocasionalmente, habían tenido el más mínimo contacto con nuestro Ejército 
Rebelde, y ese cambio se tradujo en la incorporación a nuestras guerrillas del 
sombrero de yarey, y así nuestro ejército de civiles se fue convirtiendo en un ejército 
campesino.” (idem, 1959a) 

 

  Esta definição de sujeitos na memória oficial da revolução passava obviamente pelo 

ato de diminuir ou silenciar sobre a importância e a participação de outros sujeitos que não 

detinham no novo domínio dos revolucionário posições de mando. Os combatentes da cidade, 

por exemplo, foram tidos como fracassados, como derrotados, como incapazes de incorporar 

as massas à sua luta, sendo ofuscados pela figura do guerrilheiro. Seus representantes 

máximos, tais como Frank País e René Ramos Latour tornaram-se símbolos do poder de Fidel 

Castro, ocultando os conflitos e as divergências no interior do movimento.  

 
Fue ese el inicio de una campaña de organizaciones clandestinas llevada a cabo con 
una mentalidad insurreccional, pero quienes alentaron estos movimientos no 
conocían realmente la significación y la táctica de la lucha de masas. Se las llevó por 
caminos completamente equivocados al no crearse el espíritu revolucionario ni la 
unidad de los combatientes y tratar de dirigir la huelga desde arriba sin vínculos 
efectivos en la base de los huelguistas. (idem, ibidem). 

 

 Outros movimentos revolucionários, tais como o Diretório Revolucionário e a 

Segunda Frente de Escambray também foram esquecidos ou minimizados pela memória 

oficial, que forneceu ao Movimento 26 de Julho, representado de uma forma quase exclusiva 

pelo pelo Exército Rebelde e por seus guerrilheiros da Sierra Maestra, o direito supremo de 

governar. Heróis, como Antonio Echevarria, líder do Diretório Revolucionário, tornaram-se 

um símbolo do novo poder.  

Tratou-se de uma memória da luta revolucionária centrada na relevância de Fidel 

Castro e do Exército Rebelde. Essa memória visou legitimar as forças que controlavam o 
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novo poder revolucionário: Fidel Castro e os comandantes do Exército Rebelde vinculado a 

ele. Carlos Franqui (1981) percebeu isto:  

 
O Movimento 26 de Julho desapareceu como que por encanto. Fidel, o exército 
rebelde e seus comandantes tornaram-se o novo poder. O Diretório Revolucionário 
também desapareceu, assim como o grupo dissidente, a Segunda Frente de 
Escambray. (FRANQUI, 1981, p. 26).4 

 

A criação desta memória da luta revolucionária contra Batista foi inserida na tradição 

de luta nacional cubana. Injetou-se nas veias do novo domínio dos revolucionários o sangue 

azul dos heróis nacionais consagrados desde a luta pela independência cubana. Tratava-se de 

uma legitimação baseada na aceitação do novo poder porque ele representava uma tradição de 

luta já consolidada e respaldada simbolicamente em Cuba. 

Nesta memória histórica, a tomada do poder pelos revolucionários em 1959 foi 

interpretada como uma continuidade da luta revolucionária de todos os heróis nacionais 

cubanos desde guerra da independência. Ela resumia  

 
(...) las luchas de generaciones y generaciones de cubanos, desde la formación de la 
nacionalidad por la soberanía, por la patria, por la libertad y por la independencia 
plena política y económica de Cuba. (GUEVARA, 1960c). 

 

A tomada do poder pelos revolucionários resumia estas lutas porque significava o 

triunfo delas, isto é, significava a vitória dos heróis e mártires nacionais que lutaram por 

gerações e gerações por uma Cuba Livre. O primeiro de janeiro era a vitória de  

 
(...) José Martí, Antonio Maceo, Máximo Gómez, Calixto García, Moncada o Juan 
Gualberto Gómez, que tiene antecedentes en Narciso López, en Ignacio Agramonte 
y Carlos Manuel de Céspedes, y que fuera continuado por toda la pléyade de 
mártires de nuestra historia republicana, los Mella, los Guiteras, los Frank País, los 
José Antonio Echeverría o Camilo Cienfuegos. (idem, ibidem). 

 
Uma das características desta memória que se inseriu na tradição de luta de Cuba era o 

entrecruzamento temporal: a necessidade de trazer homens que viveram em um momento 

histórico específico para o presente. Desta preocupação, se formou a importância do herói 

para Che Guevara. Ele deveria ser vivo, presente em todas as ações e atitudes do povo, não 

poderia estar preso em seu momento histórico específico.  

                                                        
4 Em 1963, a história da luta revolucionária contra Batista já havia sido reduzida por completo ao movimento 
guerrilheiro nas montanhas. “Nuestra Revolución fue, en esencia, el producto de un movimiento guerrillero que 
inició la lucha armada contra la tiranía y la cristalizó en la toma del poder.” (GUEVARA, Contra el 
Burocratismo, febrero de 1963).  
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Porque a los héroes, compañeros, a los héroes del pueblo, no se les puede separar del 
pueblo, no se les puede convertir en estatuas, en algo que está fuera de la vida de ese 
pueblo para el cual la dieron, El héroe popular debe ser una cosa viva y presente en 
cada momento de la historia de un pueblo. (idem, 1960d). 

  

O herói nacional cubano estava vivo porque vivia com a revolução cubana, que foi a  

materialização do sonho de Martí, o “mentor direto de nuestra Revolución. (idem, ibidem). O 

revolucionário no poder é o representante deste herói. Como disse Che (1960), “(...) nosotros 

tratamos de honrarlo haciendo lo que él quiso hacer y lo que las circunstancias políticas y las 

balas de la colonia se lo impidieron.”. (idem, ibidem). A guerra de libertação cubana, assim, 

era uma réplica da revolução cubana, porém, não vitoriosa. Martí era o detentor de um 

determinado desejo, vontade,  sonho e ação que encontraram a sua máxima realização na 

revolução cubana e nas ações dos revolucionários que agora estavam no poder. Da mesma 

forma, a revolução cubana era a consolidação do sonho de Eduardo Chibas, político cubano 

carismático que lutou contra a ditadura de Gerardo Machado. Como disse Fidel Castro em 

discurso no túmulo do herói: 

 
(the events of 26 July) were the continuation of Chibas work, the harvesting of the 
seed he planted in our people. Without Chibas, the Cuban revolution would not have 
been possible. His physical presence was taken from us, we all miss him, and we all 
said ‘if Cubans were alive’ and we said it bitterly, as if we had lost hope, but yet, 
Chibas had not abandoned us, Chibas was with the people, Chibas made his 
presence felt, his work lay dormant in the people, and on this basis the triumphant 
revolution wich is today in power was built. (CASTRO, 1959b). 

  

A importância da constituição da tradição revolucionária estava na legitimação do 

novo poder e, desta forma, na constituição de um estímulo à obediência. A figura do herói, 

como figura sempre viva, servia, assim, como um modelo de conduta marcado por um 

conjunto de orientações de ação para todo e qualquer cubano. O herói era o exemplo a todo 

cubano. Honrá-lo significava não relembrar seus feitos, mas fazer o que ele fez. Era, portanto, 

tomar suas atitudes e sonhos como válidos para o aqui e o agora, para a definição de sua 

própria conduta no tempo presente.  

 
Pero hay muchas formas de honrar a Martí. Se puede honrarlo cumpliendo 
religiosamente con las festividades que indican cada año la fecha de su nacimiento, 
o con el recordatorio del nefasto 19 de mayo de 1895. Se puede honrar a Martí 
citando sus frases, frases bonitas, frases perfectas, y además, y sobre todo, frases 
justas. Pero se puede y se debe honrar a Martí en la forma en que él querría que se le 
hiciera, cuando decía a pleno pulmón: «La mejor manera de decir, es hacer.» 
(GUEVARA, 1960d). 
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 Honrar os heróis nacionais era fazer-se revolucionário. Era imprimir em suas ações as 

características de um verdadeiro revolucionário. Honrá-los era guiar-se por um espírito 

revolucionário.  

 
(...) el Ejército Rebelde se preocupa de la juventud, y de darle a esa juventud que 
hoy asoma a la vida, lo mejor de sus hombres, lo mejor de sus ejemplos 
combatientes y de sus ejemplos de trabajo. Porque creemos que así se honra a Martí. 
(idem, ibidem). 

 

 O domínio carismático, baseado nas qualidades extraordinárias do líder, aliava-se, 

assim, com o domínio da “ontém eterno”. O poder do líder, sujeito máximo da luta 

revolucionária, estava legitimado por fazer parte de uma continuidade da luta de gerações e 

gerações inteiras. José Martí, o herói da independência cubana, estava sentado ao lado de 

Fidel quando ele planejou o ataque ao quartel de Moncada, ou pelo menos, havia enviado do 

além mensagens positivas. Independente das qualidades extraordinárias do líder máximo, a 

tradição reforçava a noção de que o poder de mando do senhor estava garantido por uma 

descendência. Fidel, mais do que qualquer homem da história de Cuba e mais do que os 

próprios descendentes naturais do apóstolo, descendia de Martí.    

 
 
4.2. A BUROCRACIA: DO GUERREIRO AO FUNCIONÁRIO E DAS 

QUALIDADES EXTRAORDINÁRIAS DO LÍDER AO PODER DOS 

CARGOS BUROCRÁTICOS  
 

 A dominação burocrática é, segundo Weber (1982), “... o domínio em virtude da 

“legalidade”, em virtude da fé na validade do estatuto legal e da ‘competência’ funcional, 

baseada em regras racionalmente criadas.” (WEBER, 1982, p. 99:). Trata-se de um domínio  

 
(...) cujo portador individual do poder de mando está legitimado por aquele sistema 
de regras racionais, sendo seu poder legítimo, na medida em que é exercido de 
acordo com aquelas regras. Obedece-se às regras e não à pessoa. (idem, 1999, p. 
198). 

 

 No período de 1959-1960, fortaleceu-se um processo de burocratização da estrutura de 

dominação dos revolucionários. Este processo deu-se pela transformação da organização dos 

revolucionários em uma estrutura de Estado, que exigia o estabelecimento de um governo, de 
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um exército permanente e de um conjunto de leis e regras racionais que legitimavam esta 

instituição.   

 Com a queda do regime de Batista em 1959, a nova estrutura de Estado deveria ser 

formada. Para isto, era necessário formar um governo revolucionário que estivesse legitimado 

por uma Constituição e, portanto, fosse reconhecido pela sociedade cubana e pelas outras 

nações mundiais; e, ao mesmo tempo, reestruturar o exército permanente cubano, quando os 

moldes do antigo exército estavam vinculados à dominação batistiana e as forças guerrilheiras 

precisavam ser incorporadas à estrutura militar permanente.  

 Duas conseqüências da constituição deste Estado nos parecem fundamental para 

refletirmos sobre o modo como a dominação exclusiva do carisma foi colocada em risco pela 

dominação das regras. Primeiro, a transformação do guerreiro em funcionário. Segundo, a 

constituição da legitimação dos poderes de mando burocráticos.  

 A transformação do guerreiro em funcionário foi a  transformação no modo de vida do 

revolucionário. Analisaremos quais são as características principais desta transformação e 

quais as suas conseqüências para a estrutura de dominação em Cuba.  

 Esta transformação deu-se, no início de 1959, com a ocupação dos cargos públicos  

pela aristocracia carismática revolucionária. Os comandantes do exército rebelde tornaram-se 

oficiais do novo exército permanente, tais como Raúl, Camilo Cienfuegos e Che Guevara; 

alguns membros do movimento clandestino na cidade tornaram-se ministros do governo 

revolucionário, Enrique Oltuski, Faustino Pérez, outros revolucionários ocuparam a função 

administrativa das províncias do país, como Huber Matos, por exemplo, que assumiu a 

direção da província de Camaguey, e muitos outros que lutaram contra Batista assumiram 

cargos administrativos de menor relevância. 

A tarefa do funcionário, como é próprio da burocracia, e como pode ser percebido 

neste processo de constituição do Estado revolucionário, é uma tarefa especializada. Cada 

funcionário tinha uma função restrita que exigia dele aprofundar-se nela e afastar-se, até certo 

ponto, da sua capacidade de pensar o conjunto. Como percebeu Che Guevara, a tarefa de 

governo exigia a especialização e transformação da multiplicidade que caracterizava o 

guerrilheiro.  

 
Ya el Gobierno Revolucionario, después de aquella primera época en que todos 
éramos guerrilleros y todos empuñábamos el fusil, peleábamos contra los tanques o 
contra la infantería, o nos encargábamos de los abastecimientos, o de coser una 
herida, siguió después un período en que, por necesidad lógica, cada uno debió 
dedicarse a alguna tarea más específica e ir especializándose en ella, porque la tarea 
de gobierno exige esas especializaciones. (GUEVARA, 1960e). 
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Uma outra característica central da transformação do guerreiro em funcionário era a 

relação econômica que permeava o revolucionário e a sua atividade política. Durante a luta 

revolucionária contra Batista, o guerreiro abandonou emprego e qualquer modo de vida 

voltado para fins financeiros para se dedicar à causa maior. Sua subsistência não era mediada 

por dinheiro e sua militância revolucionária não constituía na ocupação de um cargo. Como 

funcionário, a sua atividade política passou a ser realizada em troca de um salário. Tratava-se 

de um emprego, em que o revolucionário vendia a sua força de trabalho em troca de um 

quantidade de dinheiro, o salário.  

Da mesma forma, os funcionários do governo ou do Exército foram colocados sob 

uma disciplina estrita característica da burocracia e de sua organização hierárquica. O tipo 

puro do funcionário burocrático, como disse Weber, “... é nomeado por uma instância 

superior.” (WEBER, 1999, p. 202). Esta posição de nomeação fez com que ele estivesse sob a 

subordinação completa dos altos cumes da hierarquia. (idem, ibidem). Che Guevara percebeu 

como o estabelecimento do exército regular fortaleceu a existência de uma disciplina exterior, 

que exigia do soldado uma obediência cega, não refletida, não crítica e entrava em choque 

com a disciplina interior do guerrilheiro.  

 
vino la paz, producto del triunfo, y se inició el gran choque entre dos conceptos y 
dos organizaciones: la antigua, de disciplina exterior, mecánica, sujeta a moldes 
rígidos y la nueva, de disciplina interior, sin moldes pre-establecidos. (idem, 1960a). 

 

Depois de analisar algumas das características essenciais da transformação do 

guerreiro em funcionário, faz-se necessário percebermos qual foi a consequência desta 

transformação para a estrutura de dominação. A consequência central desta mudança foi a 

situação de ameaça em que o carisma foi colocado com o crescimento do funcionalismo.  

O revolucionário, durante a luta revolucionária, abandonou família, emprego, casa, 

prazeres momentâneos para dedicar-se exclusivamente à causa maior que era encarnada pela 

figura do líder máximo. Desta dedicação exclusiva dependia o carisma do chefe. Com a 

transformação do guerreiro em funcionário, penetrou na vida do revolucionário outros deuses 

a quem dedicar o seu tempo e a sua atividade, sejam eles o dinheiro, a comunidade familiar, 

os intentos de promoção no cargo, etc. O carisma viu-se ameaçado pela perda dos séquitos 

carismáticos, que no processo de rotinização da vida perdiam a dedicação ao extraordinário. 

Era uma  situação de retorno ao cotidiano abandonado que colocava em risco o próprio 

carisma que, para a sua sobrevivência, necessitava de uma dedicação ilimitada ao líder e à 
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missão divina. Como disse Weber, “sempre é a liberação ilimitada ... da fundação de famílias 

e da atividade aquisitiva o fim do domínio carisma genuíno.” (WEBER, 1999, pg. 331). 

Além desta transformação do guerreiro em funcionário, durante o período de 1959-

1961, existia todo um processo de legitimação racional dos poderes de mando burocráticos. 

Estabeleceu-se um conjunto princípios que garantiam o poder àquele que detinha o cargo. O 

domínio da pessoa foi substituído pelo domínio da regra.  

O Estado formado pelos revolucionários tornou-se o poder legal máximo do país. Ele 

estava legitimado e orientado pelo restabelecimento da Constituição de 1940, que estava em 

desuso desde quando Batista assumira o poder, e, norteado pelo princípio de ser o 

representante máximo dos anseios do povo. Por isto, disse Che Guevara, somos o povo com 

um fuzil.   

 
(...) no representamos otra cosa que la voluntad enorme del pueblo cubano; somos el 
pueblo cubano con un fusil; somos la capacidad de ejercitar justicieramente la fuerza 
y lo hacemos cada vez que lo necesitemos en beneficio del pueblo de Cuba y 
solamente para él. Por eso trabajamos en silencio, sin expresar demasiado nuestros 
ideales, sin ir a expresar a los cuatro vientos antes de hacerlo, cuáles serán los logros 
del Gobierno Revolucionario. (GUEVARA, 1960f). 

 

 A formação de um novo governo significava o estabelecimento de uma legitimação 

racional do novo poder através de regras. A estrutura de dominação revolucionária era 

legitimada pelas leis da República, que estavam acima de qualquer pessoa e que forneciam o 

poder aos cargos de mando do Estado.  

 
The military forces must unconditionally obey the people's orders and be at the 
disposal of the people, of the constitution and of the Laws of the Republic.  If there 
is a poor government that embezzles and does more than four wrong things, the only 
thing to do is to wait a little while and when election time comes the bad 
government is turned out of office. That is why in democratic, constitutional regimes 
governments have a fixed mandate.  If they are bad, they can be ousted by the 
people, who can vote for a better government.  The function of the military is not to 
elect governments, but to guarantee laws and to guarantee the rights of the citizens.  
That is why I warned him that a coup d'etat was out of the question, but a military 
revolutionary movement was in order and it should take place in Santiago de Cuba 
and not in Colombia.” (CASTRO, 1959a). 

 

Com essa legitimação do poder legal do Estado, o poder de mando central estava 

oficialmente nas mãos do presidente da república. Ao domínio do líder carismático restaria a 

função de suporte e apoio ao poder legal. Assim, quando Fidel anunciou à multidão, em seu 

primeiro discurso após a conquista do poder, ele forneceu ao presidente da república Urrutia o 
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poder supremo sobre o país e colocou-se à sua disposição como qualquer outro cidadão 

submetido às leis da república.  

 
On this date, today, when Dr. Urrutia took over the Presidency of the Republic Dr. 
Urrutia, the leader who declared that this was a just Revolution -- on territory that 
has been liberated, which by now is the whole of our country, I declare that I will 
assume only those duties assigned to me, by him.  The full authority of the Republic 
is vested in him.  And our arms bow respectfully to the civil powers of the Civilian 
Republic of Cuba.  All I have to say is that we hope that he will fulfill his duty 
because we naturally feel assured that he will know how to fulfill his duty.  I 
surrender my authority to the Provisional President of the Republic of Cuba and 
with it I surrender to him the right to address the people of Cuba. (idem, ibidem). 

 

 Esta legitimação burocrática do poder dos revolucionários colocava em risco o 

carisma justamente porque deslegitimava a obediência às qualidades extraordinárias de um 

líder e legitimava os cargos regulados por regras independentes das qualidades carismáticas 

de quem o ocupava. 

 O processo de burocratização durante este período inicial da revolução cubana, 

iniciou em 1959 com a eleição do primeiro governo revolucionário presidido por Manuel 

Urrutia e foi fortalecendo-se a partir do momento em que as transformações econômicas 

propiciavam o aumento do número de funcionários. Em Cuba, como em todo país guiado pelo  

comunismo, houve um processo de estatização da economia, que signficou a eliminação das 

empresas privadas e o avanço das empresas estatais. 

 De 1959 a 1960, houve uma transformação radical no âmbito da propriedade privada 

dos meios de produção. Houve um descréscimo grande da participação da iniciativa privada 

na Economia e o aumento das propriedades estatais.  

 Este processo iniciou-se com a Reforma Agrária, iniciada em maio de 1959, em que 

grande parte dos latifundiários foram expropriados. Parte das fazendas expropriadas foram 

divididas e distribuídas em forma de pequenas propriedades privadas. Porém, a maior parte 

não se dividiu, “... sino que se organizó en cooperativas bajo el control estatal, alegando que 

la participación de latifundios provocaría descensos de productividad y producción.” (MESA-

LAGO, 1994, p. 19).   

 Depois, houve a nacionalização das empresas privadas.  A partir de agosto de 1960, 

um decreto estatizava as principais empresas estadunidenses. Foram nacionalizadas a 

Companhia Cubana de Eletricidade e a Companhia Cubana de Telecomunicações; 
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companhias açucareiras proprietárias de trinta e seis centrais açucareiros5 e as companhias 

petroleiras que se seguem: Esso Standard Oil, S.A., División de Cuba; Texas Company West 

Indies Ltd., y Sinclair Cuba Oil Company, S.A. No dia 13 de outubro, a lei 890, expropriava 

mais 

 
 (...) ciento cinco centrales azucareros; dieciocho destilerías; seis empresas de 
bebidas alcohólicas; siete alimenticias; dos de aceites y grasas; tres fábricas de 
jabones y perfumes; cinco lácteas; dos de chocolates; nueve de envases; tres de 
pinturas; tres químicas; seis metalúrgicas básicas; siete papeleras; sesenta textiles y 
de confecciones; un molino de harina; dieciséis de arroz; cuarenta y siete almacenes 
de víveres; diez tostaderos de café; tres droguerías; trece tiendas por departamentos; 
ocho empresas ferroviarias; una imprenta; once cines y circuitos cinematográficos, 
y, finalmente, diecinueve compañías de construcción, una de electricidad, y trece 
marítimas. (BUCH, pg. 307: 2002).  

 

A totalidade da propiedade açucareira havía passado para aos mãos do Estado, sob a 

administração do Depertamento de Industrialização do INRA (Instituto de Reforma Agrária) e 

do Instituto Cubano do Pertróleo.  

 No dia 17 de setembro, o governo revolucionário nacionalizou os bancos 

estadunidenses radicados en Cuba: The First National City Bank of New York,The First 

National Bank of Boston e The Chase Manhattan Bank, e em outubro, a Lei 891 estatizou 

todas as empresas bancárias do país. O Banco Nacional de Cuba assumiu a organização plena 

do sistema bancário cubano.  

 Com todo este processo de expropriação e estatização dos meios de produção, 

ocorria um processo de burocratização estatal. A burocracia presente nas empresas capitalistas 

foram eliminadas com a expropriação das empresas privadas, enquanto, o Estado para 

administrar a empresa, necessitava de um aumento do processo de burocratização.  

 Durante todo o período, criaram-se várias agências governamentais que tinham a 

finalidade de regular e controlar as atividades econômicas. A primeiro foi o INRA, que à 

medida que assumia o controle sobre as empresas expropriadas transformavasse em um 

“gigante burocrático que controlaba un tercio de la agricultura y una parte considerable de la 

industria.” (MESA-LAGO, 1994, p. 20). Depois, criou-se a JUCEPLAN, que tornou-se o 

                                                        
5 Foram nacionalizadas as seguintes companhias açucareiras: Central Cunagua,S.A.; Compañía Azucarera 
Atlántica del Golfo, S.A.; Compañía Central Altagracia, S.A.; Miranda Sugar Estates; Compañía Cubana,S.A.; 
The Cuban American Sugar Mills; Cuban Trading Company;The New Tuinicú Sugar Company, Inc.; The 
Francisco SugarCompany; Compañía Azucarera Céspedes; Manatí Sugar Company;Punta Alegre Sugar Sales 
Company; Baraguá Industrial Corporation of New York; Florida Industrial Corporation of New York; Macareño 
Industrial Corporation of New York; General Sugar Estates; Compañía Azucarera Vertientes Camagüey de 
Cuba; Guantánamo Sugar Company; United Fruit Sugar Company; Compañía Azucarera Soledad, S.A., y 
Central Ermita, S.A. 
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órgão de planejamento central da economia e exigia um controle rígido de todas as empresas 

estatais.   

 Assim, vimos como nos anos de 1959 a 1960, iniciou-se um processo de 

burocratização da estrutura de dominação. Esse processo, embora tenha sido fortalecido com 

as nacionalizações da década de 1960, encontrou-se limitado durante todos estes primeiros 

anos pelas investidas do carisma.  
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5 A RESISTÊNCIA DO CARISMA 
 

5.1. O ESPÍRITO REVOLUCIONÁRIO 
 

 Embora, existisse um processo de investimento das formas de domínio tradicionais e 

burocráticas durante o período de 1959-1960, o carisma encontrou formas de resistência e 

consolidou-se como o tipo hegemônico de dominação em Cuba. Pretendemos analisar aqui os 

modos de resistência que o carisma impôs à sua completa rotinização.  

 Durante o período de 1959-1960, os revolucionários apresentaram diversas 

iniciativas que limitaram os investimentos da burocracia e deixaram espaço para o 

desenvolvimento do carisma.  

 Quais eram estas iniciativas? Quais eram as suas motivações? De que forma elas 

contribuíram para a resistência do carisma? Entendemos que existe todo um discurso 

construído pelos revolucionários no período estudado que fortalece um modelo de atitudes 

pelo qual um revolucionário deveria guiar-se. Esse modelo, que chamaremos aqui de espírito 

revolucionário, apresentava características que ultrapassavam os limites burocráticos e 

serviam de motivação para a resistência carismática. Analisaremos aqui as características 

deste espírito revolucionário e, depois, o modo como ele motivou algumas iniciativas que 

limitaram o processo de burocratização.   

O espírito revolucionário era um modelo de condutas guiadas pelo sacrifício por uma 

causa maior, isto é, pela disposição de abandonar todo e qualquer interesse pessoal e sacrificar 

a própria vida se necessário para lutar pela revolução. Esse espírito, pautado na completa 

entrega do revolucionário a uma causa maior que prevaleceu durante todo o período de luta 

revolucionária contra Batista, consolidou-se como um discurso bastante presente e divulgado 

após a tomada do poder. O revolucionário recusava-se a modificar-se interiormente, isto é, a 

abrir mão de sua condição de lutador heróico para burocratizar-se na vida cotidiana.  

Este espírito revolucionário expressou-se em algumas atitudes que nos colocamos a 

expor. Muitos revolucionários recusaram-se a ocupar os casarões e mansões da antiga 

burguesia batistiana e esta atitude acabou sendo proibida pelo ministério de Bens 

Malversados.  

 
Alguns rebeldes começaram a ‘requisitar’ carros que pertenceram aos partidários de 
Batista, a tomar a casa dos ricos. ‘Eis  aí uma grande idéia’, disse Raúl Castro, ‘os 
barbudos morando nas casas dos ricos’. Ótimo, eu disse, mas perigoso, porque os 
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homens pensam de acordo com a maneira como vivem. E não estava errado. A 
maioria de nós concordou. Faustino Pérez, o obstinado ministro da Recuperação da 
Propriedade, cujo ministério se encarregara do problema do confisco de casas, 
proibiu o confisco pessoal ou sem autorização. A maioria de nós tinha voltado a 
viver nos mesmos apartamentos de antes da revolução. (FRANQUI, 1981, p. 37).  

 

Che Guevara recebeu orientação médica para ocupar uma casa em um lugar afastado e 

o Ministério de Bens Malversados emprestou a ele  uma residência de um antigo funcionário 

do regime de Batista na praia em Tarará. Disse Che Guevara do fato, demonstrando a recusa 

em usufruir do luxo da antiga elite: 

 
O fato de tratar-se da casa de um antigo funcionário de Batista indica que se trata de 
uma residência luxuosa. Escolhi a mais simples, mesmo assim, constitui um insulto 
à sensibilidade popular. Prometo ... que a abandonarei assim que minha saúde 
melhorar. (GUEVARA, 1980, p. 50). 

 

A maior parte dos revolucionários, ao se transformarem em funcionários, se recusaram 

a transformar a sua posição em uma sistema de privilégios econômicos. Negaram-se, assim, a 

receber um salário que estivesse muito além do salários dos trabalhadores cubanos. Quando o 

primeiro gabinete de ministros assumiu, decidiram consensualmente abaixar cinquenta por 

cento o salário dos ministros. “... estipulamos nossos próprios salários: o de Che era o mais 

austero, 250 pesos por mês. Um ministro ganhava 750 e alguns outros, 1000.” (FRANQUI, 

1981, p. 37).  

Em Julho de 1959, o Gabinete de Ministros aprovou um Projeto de Lei  de reduzir em 

quase 50 % os gastos destinados ao Palacio Presidencial, os gastos passariam de 2 433 659.95 

pesos a 1 233 659.95 pesos. O presidente Dorticós, quando assumiu o governo no lugar de 

Urrutia, decidiu reduzir o seu salário de Presidente da República de 10.000.00 pesos a 2.500 

pesos. (BUCH, 2002, p. 76).  

O espírito revolucionário visava impor limites à burocracia e manter vivo um tipo de 

vida extraordinário vinculado ao povo e à missão divina. O governante deveria, como disse 

Che, viver junto ao povo, trabalhar com ele, compartilhar de seus anseios, se sentir povo e 

estar em contato direto com ele. Disse Che de si mesmo em discurso a camponeses cubanos: 

  
Pero ya les digo que hoy vuelvo a sentirme como entre ustedes, entre los sombreros 
de yarey. (Aplausos.) Yo soy ya, bastante guajiro, les voy a decir, cuando voy a la 
ciudad me encuentro realmente, el aire acondicionado no se ha hecho para mí, y 
prefiero siempre estar en contacto directo con el pueblo, incluso cuando se dice de 
alguno de los que hemos dirigido esta Revolución de fulano, zutano, se expresan una 
serie de elogios desmedidos, me pongo a pensar sinceramente, en la masa de 
campesinos, que sí hicieron la Revolución.” (GUEVARA, 1959b). 
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Este tipo de pensamento foi a gênese do trabalho voluntário que aglutiniu inclusive 

ministros e funcionários no trabalho direto com camponeses e operários nos anos posteriores.  

No novo Exército, as investidas contra a disciplina exterior eram dadas através do 

instigamento ao sentimento heróico e à consciência revolucionária. Esse problema para Che 

foi resolvido através do investimento em um mínimo de disciplina exterior e um máximo de 

disciplina interior. Para isso, não se eliminou castigos às faltas, porém se buscou fortalecer o 

espírito revolucionário firmado de forma consciente e voluntária pelo soldado.  

 
Estamos tratando de dar a nuestras fuerzas armadas rebeldes, el mínimo de 
disciplina mecánica necesaria para el funcionamiento armónico de grandes unidades 
con el máximo de disciplina interior, proveniente del estudio y la comprensión de 
nuestros deberes revolucionarios. Hoy como ayer, aunque exista un aparato que se 
dedique específicamente a castigar las faltas, la disciplina no puede ser dada de 
modo completo por un mecanismo exterior, sino lograda por el afán interior de 
superación de todos los errores cometidos. (idem, 1960a). 

  

Por isso, uma das prioridades para Che era o investimento nos doutrinadores 

revolucionários, aqueles que pacientemente iriam semeando no seio do Exército as idéias 

revolucionárias.  

 
¿Cómo lograr esto? Es tarea paciente de los adoctrinadores revolucionarios que 
vayan sembrando en la masa de nuestro Ejército las grandes consignas nacionales. 
(idem, ibidem). 

 

 A disciplina interior exigia que o soldado obedecesse as ordens, ao mesmo tempo, em 

que fosse um juiz que soubesse julgar por si mesmo, que denunciasse os abusos, que fosse um 

investigador da sociedade.  

 
Como todos los ejércitos del mundo debe éste, nuestro Ejército, respetar a sus 
superiores, obedecer las órdenes inmediatamente, servir infatigablemente en el lugar 
donde se lo sitúe -pero debe además ser un juez y un investigador de la sociedad. 
Investigador en cuanto a que mediante su contacto con el pueblo pueda averiguar 
todos los sentimientos de éste, para comunicarlo a la superioridad con un sentido 
constructivo, juez en cuanto a que tiene la obligación de denunciar toda clase de 
abusos cometidos fuera o dentro del ejército, para tratar de eliminarlos. En esta tarea 
diferente del Ejército Rebelde es donde se prueban las virtudes de la disciplina 
interior que tiene como meta el perfeccionamiento total del individuo. (idem, 
ibidem). 

 

 A conduta moral, como na Sierra Maestra, deveria estar presente neste novo momento 

da revolução. O soldado deveria manter a devoção à causa maior e o dever de não beber. 
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Primeiro, para que pudesse refletir de forma consciente e, segundo, porque ele era um 

exemplo para toda a população cubana.  

 
Igual que en la Sierra, no debe beber el Rebelde, no por el castigo que pueda 
aplicarle el organismo encargado de hacerlo, sino simplemente porque la causa que 
defendemos, que es la causa de los humildes y del pueblo nos exige no beber, para 
mantener despierta la mente, rápido el músculo y en alto la moral de cada soldado, y 
debe recordarse que hoy, como ayer, el Rebelde es el centro de las miradas de la 
población y constituye un ejemplo para ella. No hay ni puede haber un gran Ejército, 
si no está convencido el grueso de la población de las virtudes inmensas del que hoy 
tenemos. (idem, ibidem). 

 

 Assim, a disposição dos revolucionários em abaixar os seus próprios salários, a recusa 

em ocupar grandes mansões ou casarões dos antigos donos da ditadura, a disposição em 

manter contato direto com os camponeses e operários e trabalhar voluntariamente com eles e, 

por último, o incentivo a uma consciência interna do dever como forma de combate à 

disciplina exterior e coercitiva foram fundamentais para caracterizar um espírito 

revolucionário que insistia em não abandonar a dedicação ao extraordinário. Evidentemente, 

estas atitudes foram incapazes de deter sozinhas o avanço da burocracia, mas demonstravam 

que a alma do revolucionário, neste primeiro período da revolução, ainda era uma alma 

dedicada à causa maior e, portanto, ao extraordinário.  

O desprezo ao cargo burocrático que caracterizou o período aqui estudado tem como 

fundamento o fato de que as instituições burocráticas, embora tivessem legitimidade, 

deveriam e estavam na prática, abaixo do poder máximo do líder carismático, o poder 

reconhecido sem fórmulas estabelecidas por um único júri.  

 

5.2. A PARANÓIA COLETIVA 
 

 O fim da guerra revolucionária impunha um retorno ao cotidiano e aos seus deuses 

principais. O conflito, o ambiente de luta e a sensação de perigo que o estado de guerra 

propiciava era fundamental para a manutenção de uma dedicação dos séquitos a uma missão 

que extrapolava o cotidiano. Todo carisma vive de uma luta contra o mal, de um combate por 

uma missão que ainda não está completa e cujos inimigos insistem em se colocar como 

obstáculos a ela. Manter um ambiente de guerra se tornava fundamental para que o carisma 

pudesse manter vivo o seu vigor. 
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 Assim, o período de 1959-1961 é um período em que se desenvolveu um paranóia 

coletiva em Cuba. O que é esta paranóia coletiva? Quais são as suas características? Como ela 

desenvolveu-se? Qual foi a sua importância na história da revolução?   

 Tão comum nesses tempos de Guerra Fria, em que o colapso mundial parecia estar 

prestes a ocorrer a qualquer momento, a paranóia em Cuba era a sensação de que existiam 

inimigos da revolução que estavam despertos e envolvidos em uma conspiração e ataques 

cotidianos ao país. 

 A paranóia consiste, primeiramente, na criação de inimigos. Durante o período aqui 

estudado, os principais inimigos da revolução foram os EUA, o ditador da Guatemala Trujillo 

e os traidores ou gusanos (cubanos que colocavam-se contra o regime de Castro). Estes três 

inimigos da revolução formavam a corja de contra-revolucionários que permearam os 

discursos dos revolucionários cubanos.  

 Entretanto, de nada adiantaria constituir as imagens dos inimigos se elas não 

estivessem ligadas a uma criação de um ambiente de perigo. Era preciso não apenas citar os 

inimigos, mas fortalecer a sensação de que estes inimigos estavam em ação e prontos para um 

ataque definitivo.  

 A ação dos inimigos eram variadas. Campanhas psicológicas contra o governo 

cubano e a revolução, colocadas em vigor pela imprensa internacional e, em especial, pela 

imprensa estadunidese. Sabotagens, através da queimação de plantações de cana ou da 

explosão de barcos como o La Coubre em 1960. O boicote econômico através da diminuição 

da produção por parte dos empresários contra-revolucionários. Ataques aéreos organizados 

com a função de eliminar cubanos civis e intimidar a revolução. E, por último, a esperada e 

perigosa invasão da ilha pelos contra-revolucionários apoiados pela potência imperialista 

norte-americana. 

  
(…) si somos agredidos por una pequeña isla, lo seríamos con el apoyo de una 
potencia que es casi un continente; tendríamos que soportar en nuestro suelo una 
agresión de proporción inmensa. (GUEVARA, 1959a).  

 

 Essa certeza de que os contra-revolucionários já estavam em ação e se preparando 

para invadir a ilha criava o ambiente de perigo, de tensão, em uma expressão, o ambiente de 

guerra necessário para a dedicação popular ao extraordinário.  

 Paralelo ao perigo dos inimigos, estava também a certeza de que a revolução era 

ainda maior do que qualquer obstáculo que lhe fosse colocado à frente, de que a revolução 
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não seria derrotada pelos contra-revolucionários porque o povo estava, como nunca, unido e 

disposto a sacrificar a própria vida pela revolução.  

 
El pueblo de Cuba frente a la agresión sabe elegir su camino de sacrificio, de sangre, 
de dolor, pero de victoria. Una vez más se plantará frente a los traidores, se plantará 
frente a la agresión y dará un paso adelante, otro más, lo que le sitúa bien al frente 
de todos los países de América. En esta lucha que estamos todos realizando para 
salvarnos de las cadenas coloniales. (GUEVARA, 2001m).  

 

 Da mesma forma, divulgava-se a certeza de que todos os povos da América Latina 

estavam com a revolução. Que toda a América Latina levantaria-se para lutar caso houvesse 

uma invasão. Enfrentar a revolução era enfrentar todo o povo cubano e todo o povo latino-

americano.  

 
Lo que no saben esos traidores de aquí dentro y lo que no saben los agresores de 
afuera es que aún siendo inmenso el poder de este pueblo, no está solo; que no 
tendrán que agredir solamente a la isla de Cuba, situada en el mar Caribe, de seis 
millones de habitantes y ciento diez mil kilómetros cuadrados. Ellos no saben que 
tendrán que agredir también a un continente que empieza en el Río Bravo y acaba en 
el mismo Polo Sur, de 160 millones de habitantes y veintitantos millones de 
kilómetros cuadrados. Y parece que no saben tampoco que más allá de los mares, la 
fuerza incontenible del movimiento revolucionario ha sacudido los pilares coloniales 
en el Asia y en el Africa y que hay más de mil seiscientos millones más de seres que 
nos apoyan con todas sus fuerzas. Lo que ellos ignoran es que están solos, lo que 
ignoran es que son el pasado en la Historia que avanza siempre y que no se repite y 
por eso, porque no se repite, nosotros no seremos Guatemala, nosotros somos Cuba, 
la que se yergue hoy a la cabeza de América, la que muestra a sus hermanos de 
Latinoamérica cuál es el camino de la liberación y la que responde a cada agresión y 
a cada golpe con un nuevo paso, con una nueva Ley Revolucionaria, con una más 
encendida fe del pueblo en los altos destinos de nuestra nacionalidad. (Aplausos.) 
(idem, ibidem).  

 

 O sentimento de força e autoestima nacional frente ao perigo e à guerra eram 

fundamentais para manter viva a mobilização popular em defesa da revolução e da missão 

divina do líder carismático.  

 Compreender a constituição histórica desta paranóia no período de 1959-1961 passa 

por analisarmos três momentos importantes deste período. O primeiro deles, compreendido 

pelos meses de janeiro e feveiro de 1959, estava marcado pelo fortalecimento de um 

sentimento de repugnação à tirania de Batista e da associação de todos os contra-

revolucionários a ela. Neste momento, a paranóia coletiva iniciava-se. Porém, de uma forma 

tímida, pois faltava indícios para o fortalecimento de um ambiente de perigo. O segundo 

momento, de junho a outubro do mesmo ano, foi o momento de intensificação da paranóia 

coletiva, momento marcado por um conjunto de acontecimentos que marcavam a noção de 
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que a conspiração contra-revolucionária estava em ação, articulada no interior da ilha e fora 

dela, infiltrada em postos chaves do governo e do Exército cubano, e disposta a matar e ferir 

os cubanos com o objetivo de desestabilizar a revolução. O terceiro momento, de fevereiro a 

outubro de 1960, tem sua característica central no aumento das dimensões catastróficas do 

perigo contra-revolucionário e, portanto, no aprofundamento da paranóia coletiva. Estas 

dimensões ampliadas são marcadas pela certeza de que o conflito entre Cuba e EUA não  

poderá ser resolvido diplomaticamente e que, portanto, uma guerra aberta seria inevitável.  

 No primeiros momento, o sentimento anti-batistiano era reforçado de forma intensa. 

Os revolucionários e os periódicos acentuavam os horrores da tirania batistiana. Che Guevara, 

por exemplo, reforçava constantemente a repressão covarde de Batista aos camponeses 

durante a guerra de guerrilhas.  

 
Pasaron los días y nuestra pequeña tropa de ya aguerridos soldados mantuvo los 
triunfos de La Plata y Palma Mocha. El régimen reaccionó con toda su brutalidad y 
el asesinato campesino se hizo en masa. (idem, 2001n).  

 

 O periódico Revolución publicava diariamente histórias de jovens assassinados 

brutalmente pela ditadura e fotos de corpos e massacres. O sangue exposto nos jornais 

fortalecia o ódio a Batista. Em uma das matérias do jornal Revolución sobre assassinatos da 

ditadura, o editorial do periódico justificava a sua atitude: 

 
Niños muertos en las calles, mujeres violadas, hombres castrados, muchachos 
balaceados, torturados, cegados, quemados, pinchados, apaleados, pateados, 
ahogados, ahorcados, tiroteados multilados vejados; matados.  
Esta recolección no se hace por gusto. Es un deber. Es el deber que tenemos com 
todos los revolucionarios muertos, con su memoria, con sus hijos, con sus madres, 
con sus hermanos, con sus amigos, con sus compañeros, con nosotros mismos. Un 
deber que hay que cumplir. (REVOLUCIÓN, 1959a).  

 

 A associação da imagem de Batista com o assassinato, a frieza, a crueldade, foi a 

primeira tarefa de constituição da imagem dos contra-revolucionários. Os EUA, Trujillo e os 

traidores cubanos seriam associados à figura de Batista.  

 A compreensão dos EUA como contra-revolucionários, embora estivesse associada 

a uma tradição histórica de domínio norte-americano em Cuba, estava vinculada, 

primeiramente, à constante pressão norte-americana contra os fuzilamentos dos batistianos em 

Cuba.  

 Desde Janeiro de 1959, o Senado americano denunciou os fuzilamentos na ilha como 

um delito aos direitos humanos. Fidel Castro, entretanto, continuou a ação e aproveitou o 
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momento para reagir e atacar os EUA. Fortalecia, assim, a existência de um inimigo da 

revolução. Fidel atacava os governo estadunidense de estarem automaticamente atacando a 

soberania e a liberdade do povo cubano ao condenarem os tribunais revolucionários,. É um 

“atack upon the sovereignty of the country, upon our right to apply justice.” (CASTRO, 

1959b). Para Fidel, os EUA não tinham o direito de dizer se iam ou não interfirir nos destinos 

de outro país. Mesmo o fato de darem declarações de que não iriam intervir em Cuba já era 

um desrespeito à soberania da ilha. Disse Fidel,  

 
No one here engages in talk about how we will interfere in Florida, in Virginia or in 
New York (...) we do not have freedom because they wanted it, nor because they 
state that they are not interfering. We have freedom because we won it, because it is 
a right of all nations in the world, and because, moreover, we know how to defend it. 
(idem, ibidem).  

 
 Fidel construía a noção do inimigo como aquele que precisava esmagar o povo cubano 

justamente porque ele estava no caminho certo para a conquista de sua liberdade. Porque os 

EUA querem atacar Cuba agora que a Revolução se efetiva? Sua luta é realmente contra as 

mortes e pelos direitos humanos? Então porque não atacaram a ditadura de Batista? Porque 

não atacaram as ditaduras na América Latina? Pelo contrário, atacam o povo cubano agora 

que fazem a revolução.  

 
A campaing against the Cuban people, yes! Because they want to be free. A 
campaing against the Cuban people, yes! – because they want to be free not just 
politically, but economically as well. A campaing against the people of Cuba 
because they have become a dangerous example for all America. (idem, 1959c). 

 
 Os EUA se tornavam assim o novo inimigo da missão divina, a tão sonhada Cuba 

livre, a partir de uma defesa contra os fusilamentos dos crimosos batistianos. A paranóia 

coletiva, desta forma, criava o ambiente extraordinário da guerra e fortalecia o carisma do 

grande líder. Afinal, tanto Fidel quando as aristocracias carismáticas sabiam que quanto mais 

constante e perigosamente se apresentasse o inimigo, maior se tornava a força de mobilização 

e a capacidade de dedicação e adesão dos cubanos à missão. Disse Fidel:  

 
(...) it was found 90 percent of the people favored shooting the ruffians, and that 3 
porcent opposed it. Now then, I believe that after the attacks made upon our 
fatherland, I believe that after the insolent intervention in the domestic affairs of 
Cuba, the three percent is dwindling, too, and I am certain that now they favor 
shootind the ruffians. (idem, 1959b).  

 
 A Revolução não se enfraquecia com os ataques, disse Fidel, pelo contrário, ela 

ganhava mais força. (idem, 2002c). A partir deste primeiro conflito, os EUA começaram a 
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aparecer nos discursos revolucionários como os inimigos históricos de Cuba. Aqueles que na 

história cubana não permitiram a liberdade e a soberania desta nação e que colocavam-se 

contra a revolução, pois não poderiam admitir que sua antiga colônia se libertasse.  

 
(...) what we cannot permit is allow a policy to be imposed upon us, do you 
understand?  Now, it is natural that there has been some reference to the United 
States because we are very near the United States and the interventions, the threats, 
those things have always come from that country.  And inasmuch as that proximity 
is what has caused that kind of preoccupation, that is why our problems are caused 
by it, and besides, because you know that this is the real truth, and we want to say 
the truth.  We have been historically the victims of the powerful influence of the 
United States in the destinies of our country.  That is something that Maceo as well 
as Marti and all the leaders of our independence understood and were greatly 
worried about.  You also know that in Cuba there has always been an annexion 
current, that annexionism was the current in the history of the nation which opposed 
the current of independence, that a part of the people, the pro-slavery part, the part 
that was 
interested in maintaining the institution of slavery was chiefly in favor of annexion 
to the United States, that that current seeking annexion has lasted throughout our 
history and that very often, when the difficulties Cuba confronted to obtain its 
independence from Spain were realized, that current that was more conformist, that 
current that was most lukewarm, which looked at independence only through 
economic factors toward the United States, always came to the surface.  Everyone 
remembers the statements of Saco in favor of Cuba's independence, in defense of 
Cuban nationalism.  Thus it is that annexionism was always a danger here.  At the 
end of the war of independence when it seemed that at last there was the thesis that 
had been fully triumphant, when the Spanish armies were virtually defeated, because 
we have also engaged in a war very similar to the war fought by the Cubans against 
the Spaniards, I say to you that the Cubans would have defeated the Spaniards in the 
end.  I guarantee that the Cubans would have ended by defeating the Spaniards, that 
even if there had not been American intervention the Cubans would have conquered 
their freedom and above all they would have conquered it very much sooner is so 
many of their arms had not been embargoed in the United States, if those arms had 
not been held back.  I believe that a policy much more in line with what Cuba 
required, instead of an intervention that cost American blood, would have been to 
allow rifles be sent to the Cubans, because what Maceo, Maximo Gomez and 
Calixto Garcia said was:  let us bring in 30,000 more rifles and we will end the war 
immediately.  It would have been better to have sold them the rifles, to have 
recognized their belligerency, that the rifles were delivered the them, and the Cubans 
would have conquered their independence.  How different would the course of the 
nation have been! (idem, 1959d).  

 

 Apesar dos EUA aparecerem como inimigo histórico de Cuba, a sensação de que a 

solução deste conflito poderia ocorrer de forma pacífica aparecia como uma alternativa à 

guerra aberta. Os próprios discursos de Fidel Castro reforçavam esta sensação.  

 
The Cuban Government does not wish to be the enemy of the Government of the 
United States nor the enemy of any government in the world.  I believe that at this 
time we are an entirely sovereign and free people, and as a sovereign and free 
people, one that has the right to follow its political line, due to the same right that the 
United States has to follow its own, and therefore, what we cannot permit is allow a 
policy to be imposed upon us, do you understand? (idem, ibidem). 
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 Neste mesmo momento, ocorreu a constituição de um outro inimigo da revolução, 

Rafael Trujillo, presidente da República Dominicana. Ele estabeleceu-se como contra-

revolucionário ao fornecer asilo político a Fulgêncio Batista. Aparecia como o tirano que 

respaldava o seu macomunado amigo ditador cubano, que fornecia casa para os criminosos de 

guerra batistianos e que, desta forma, criava uma base contra-revolucionária contra Cuba.  

 
I will issue one warning and that is that if in Santo Domingo they begin to conspire 
against the Revolution, if Trujillo... makes any mistake and directs any aggression 
against us, it will be a sorry day for him.  (At one time I said that Trijillo had harmed 
Batista by selling him arms and the harm he did us not so much in selling arms but 
in selling weapons of poor quality, so bad, in fact, that when they fell into our hands 
they were no use at all.)  However, he did sell bombs and those served to murder 
many peasants.  We have no wish to return the rifles because they are worth nothing, 
but we would like to reciprocate with something better.  In the first place, it is 
logical that the political refugees from Santo Domingo should have their safest 
asylum and most comfortable home here and that the political refugees of every 
dictatorship should find here their best protection, since we, too, have been refugees. 
 If Santo Domingo is to be converted into an arsenal of counterrevolutionaries, 
if Santo Domingo is to be a base for conspiracies against the Cuban Revolution and 
if these gentlemen devote themselves to conspiracies over there, it would be better 
for them to leave Santo Domingo immediately.  We say this, because they will not 
be very safe there either and it will not be because of us since we have no right to 
intervene in the problems of Santo Domingo.  It will be because the citizens of the 
Dominican Republic have learnt from Cuba's example and conditions will be very 
grave indeed there.  The citizens of the Dominican Republic have learned that one 
can struggle against tyranny and defeat and this is the lesson dictatorships fear the 
most.  Yet, it is a lesson which is encouraging for the Americas; a lesson 
exemplified just now in our country. (idem, 1959a).  
 

 Embora, neste primeiro momento de constituição da paranóia coletiva, o asilo 

político a Batista por Trujillo e a campanha internacional contra os fuzilamentos tivessem 

dado os motivos para o fortalecimento do discurso contra os inimigos da revolução e a 

sensação de que os batistianos encontravam aliados para desenvolverem a sua campanha 

contra Cuba, faltava ainda indícios de que a conspiração poderia ultrapassar a guerra 

psicológica contra a revolução e estabelecer uma guerra aberta. Foi após a lei de reforma 

agrária que intensificou-se a sensação de perigo e fortaleceu-se a paranóia coletiva. 

 Neste segundo momento, os acontecimentos que fortaleceram a  paranóia no ano de 

1959 foram o conflito de Fidel e Urrutia, os ataques aéreos em Havana, a invasão contra-

revolucionária e a renúncia de Huber Matos. Neste momento, o ambiente de conspiração se 

tornou um dos principais eixos de sustentação do carisma de Fidel Castro. Os acontecimentos 

deste período fortaleceu a idéia de que os contra-revolucionários estavam articulados dentro e 

fora de Cuba a partir de uma rede internacional, que possuíam membros infiltrados em cargos 



 

 

87

importantes do governo e das forças armadas revolucionária, que estavam dispostos a 

promover ações sangrentas contra civis para desestabilizar a revolução e que escondiam-se 

detrás do discurso do anti-comunismo para disseminar a discórdia entre o povo cubano.  

 Em 30 de Junho, Pedro Díaz Lanz, piloto revolucionário que durante a luta contra 

Batista abastecia com recursos materiais e humanos as guerrilhas e que com o triunfo da 

revolução se tornou chefe das Força Aérea Cubana, apresentou a sua renúncia e fugiu aos 

EUA. Em carta ao presidente Urrutia, Díaz Lanz disse que o principal motivo de sua renúncia 

era a infiltração comunista no Governo Revolucionário e no Exército Rebelde.  

 
(...) siempre me he manifestado contrario a la actitud que permite a los comunistas 
ocupar posiciones prominentes dentro del Ejército Rebelde y dentro de las 
dependencias del Gobierno. (...) Además todos sabemos bien, Señor Presidente, 
quiénes son, dónde están y qué fin persiguen.”. (REVOLUCIÓN, 1959b).  

 

Em nove de Julho, Díaz Lanz compareceu a uma sessão do Subcomitê de Relações 

Exteriores do Senado dos Estados Unidos, onde testemunhou contra a infiltração comunista 

na revolução cubana. O piloto, então comandante do Exército Rebelde, era agora conhecido 

em Cuba como traidor e contra-revolucionário. Dentre os primeiros, seria um dos mais 

famosos filhos rebeldes da revolução. Mas, seu nome apenas indicaria o início de uma crise 

ainda maior.  

 No dia dezessete (17), Fidel renunciou ao cargo de Primeiro-Ministro. Carlos 

Franqui, editor do jornal Revolución, recebeu a notícia de Fidel para publicá-la e ao 

questionar os motivos da renúncia recebeu como resposta: “Problemas com o presidente. Não 

vou recorrer ao costumeiro golpe no estilo latino-americano. Irei direto ao povo, porque o 

povo saberá o que fazer.” (FRANQUI, 1981, p. 57). O jornal Revolución foi orientado a não 

explicar os motivos da renúncia e se limitou a publicar em letras grandes a manchete. A 

notícia causava revolta nos seguidores do grande líder.  

 
La noticia de la renuncia de Fidel provocó honda inquietud en la población y fue 
objeto de las más variadas especulaciones. Una muchedumbre, especialmente 
estudiantes que habían llegado con el Presidente de la Federación Estudiantil 
Universitaria (FEU), José Puente, se concentró frente al Palacio Presidencial en 
apoyo a Fidel y a la Revolución. (BUCH, 2002, p. 44).  

 

 Os séquitos esperavam alguma declaração do líder. Pela madrugada, Fidel foi à 

televisão e responsabilizou o presidente Urrutia por sua renúncia. Acusou o presidente de 
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estar a ponto de cometer traição ao bradar contra uma suposta infiltração comunista no 

governo revolucionário.  

 
(...) Estar promoviendo el fantasma del comunismo sin razón es estar promoviendo 
la agresión extranjera contra nuestro país, es estar promoviendo que intereses 
poderosos se asocien a otros intereses poderosos lesionados por nuestras medidas 
revolucionarias, se asocien a los criminales de guerra, para llevar adelante maniobras 
de toda clase contra esta nación pequeña.” (CASTRO, 1959e). 

 
Com a denuncia contra o presidente, o ambiente de comoção com a renúncia de Fidel 

se voltava contra o suposto traídor Urrutia. Luis Buch, na época secretário do gabinete de 

ministros, interpretou o sentimento que tomou conta de Cuba.  

 
Fidel habló durante horas, “en vivo”, por CMQ-TV. Todo el país estaba expectante. 
El Consejo de Ministros, al igual que todo el pueblo, se hallaba concentrado, 
escuchando las denuncias, esperando por el desenlace del acontecimiento. El 
Presidente se mantuvo en el tercer piso, intransigente a las peticiones populares y 
cívicas, que por centenares comenzaron a llegar al mismo programa de televisión, 
pidiendo su renuncia. El sentimiento unánime era de que Urrutia debía renunciar y 
Fidel continuar como Primer Ministro. (BUCH, 2002, p. 46).  

 

 Enquanto Fidel explicava os motivos de sua renúncia, uma avalanche de petições 

públicas invadia a televisão exigindo a renúncia do presidente, que a assinou enquanto Fidel 

estava ao vivo na televisão. Fidel reafirmava assim que o poder estava em suas mãos e que 

suas armas não eram necessariamente o controle sobre o exército, mas sobretudo, a adoração, 

o crédito, em uma palavra, o domínio que exclusivamente sua pessoa tinha sobre grande parte 

da população cubana.  

Entretanto, a crise institucional não havia sido resolvida. Fidel renunciara e não 

reassumira o cargo nem mesmo com a renúncia de Urrutia. Sua renúncia deveria ter a força de 

princípio necessária a um líder carismático. Não poderia parecer aos olhos do público como 

um golpe. Precisaria ser vista como um desapego ao cargo e aos interesses pessoais. Como 

disse Fidel na comemoração do dia 26 de Julho.  

 
The only explanation possible is that the people know I am not interested in public 
office and that I will not sacrifice one iota of the national interests of my sense of 
duty for all the premierships in the world.  The people would never demand the 
return of a man who was ambitious only for his post, for if our country is tired of 
anything it is tired of ambitious men, men incapable of sacrificing themselves for the 
national interests.  A people never supports a government without reason; a people 
never supports leaders without a reason. (CASTRO, 1959f).  
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A manutenção de sua atitude levou a uma inquietação plena em Cuba. A Confederação 

de Trabalhadores de Cuba (CTC) convocou uma greve geral de uma (1) hora no dia 22 de 

Julho para reinvidicar o retorno de Fidel ao cargo de Primeiro Ministro. A greve foi total.  

 
Convocado por el Comité Ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Cuba, 
el país hizo un paro casi total el 22 de julio entre las diez y las once de la mañana, 
reclamando la reincorporación de Fidel al premierato. Las campanas de las iglesias 
dejaron de tañer. La acostumbrada campanada de las diez y treinta no se escuchó en 
las iglesias. El tránsito fue paralizado por acciones de bloqueo de diversos sectores 
obreros. El acatamiento del paro fue general en toda la República. Dejaron de 
funcionar las fábricas y las actividades administrativas y escolares. El país se 
paralizó con una demanda común: que Fidel reasumiera sus funciones como Primer 
Ministro. Pocas horas después, durante una asamblea de los obreros textiles, el 
dirigente sindical Jesús Soto apeló a Fidel, logrando que se comprometiera a ofrecer 
su respuesta durante la concentración popular por el aniversario del ataque al cuartel 
Moncada. Quería someter su decisión al veredicto popular en la plaza pública, su 
estilo de democracia directa, a mano alzada. (BUCH, 2002, p. 66).   

 

 As comemorações para o 26 de Julho, comemoração de seis anos de aniversário do 

ataque ao quartel de Moncada,  já estavam em andamento. A bandeira que movia a 

comemoração era o apoio à reforma agrária. Os camponeses vinham de toda a ilha para 

Havana, e o governo fazia uma campanha para que cada habaneiro abrisse a sua casa para 

acolher aos camponeses, que chegavam de trem, ônibus ou a cavalo. O dia 26 de Julho 

prometia ser uma grande explosão popular e Fidel preparava o seu retorno ali, no seio da 

mobilização do povo cubano.  

 Na Praça Cívica  José Martí, reuniram-se aproximadamente um milhão de cubanos. 

(idem, ibidem, p. 71:). O retorno de Fidel ao cargo de Primeiro Ministro se tornou o centro 

dos anseios da comemoração.  

 

Lo que  inicialmente se pensó como una concentración campesina para defender la Ley de 
Reforma Agraria y apoyar a la Revolución, se transformó en una enorme multitud de 
habaneros y guajiros,  mezclados física y espiritualmente. Por supuesto, lo más reclamado era 
la reinserción de Fidel al cargo de Primer Ministro. (idem, ibidem).  

 

No início do ato, o presidente Dorticós invocou o espírito da suposta democracia direta 

de Fidel, em que o povo deveria dizer se o grande líder deveria retornar ou não para o cargo. 

Disse o presidente: 

 
(...) hay un clamor que brota de esta inmensa multitud y de todo el pueblo y quiero 
realizar aquí la consulta directa: ¿desean ustedes o no que siga el doctor Fidel Castro 
al frente del Gobierno?” (REVOLUCIÓN, 1959c).  
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 Após a ovação popular e os gritos de apoio a Fidel, Dorticós continuou: “Por vez 

primera manda el pueblo, que le ordena a Fidel cumplir con su deber.” (idem, ibidem). E o ato 

continuou com o ar e as insistências dos diversos comandantes e ministros para o retorno de 

Fidel e o respaldo dos milhões de cubanos que ali se encontravam. Raúl Castro, em seu 

discurso, disse:  

 
Estamos conmemorando el sexto aniversario del 26 de julio, y además de eso se 
siente en el aire la espera de una gran decisión.Miles y miles de ciudadanos, en 
cientos de cartelones, no piden sinoque regrese Fidel...” (idem, ibidem).  

 

 Segundo o jornal Revolución, uma espécie de delírio coletivo tomou conta do povo 

cubano ao ouvir as palavras de Raúl. Neste momento em que o entusiasmo popular estava 

mais evidente, Fidel comunicou ao presidente que aceitava a ordem do povo cubano. Dorticós 

tomou o microfone e disse: 

 
 En el momento más emocionante de mi vida, puedo anunciar hoy que el compañero 
Fidel, ante vuestro mandato, ha aceptado volver al cargo de Primer Ministro. (idem, 
ibidem).  

 

A histeria coletiva tomou conta de novo da Praça Cívica. Raúl aproveitou para instigar 

ainda mais o entusiasmo coletivo e consolidar a imagem do grande líder. 

 
Que regrese Fidel pidió el pueblo, y ya regresó. En realidad creo que nunca se fue, 
porque su pueblo no lo dejaba. Y Fidel está aquí porque hace falta. Porque la nave 
de la Revolución necesita un timonel como él para que los traidores no puedan 
desviar el curso. (idem, ibidem).  

  

 Luis Buch, que participou de toda a comemoração, compreendeu bem as artimanhas 

do carisma. A crise política com o presidente Urrutia deveria ser convertida em vitória 

revolucionária. O carisma de Fidel seria afirmado de um modo ainda mais evidente e 

comovente por sua renúncia e as possíveis interpretações de um golpe ambicioso seriam 

apagada.  

 
Había que convertir la crisis en una verdadera victoria revolucionaria. En la 
conciencia popular y en la opinión pública había que sepultar las posibles 
interpretaciones que significaran a Fidel como un ambicioso y arrogante militar que 
pone o quita presidentes y que concentra en sí todo el poder. (BUCH, 2002, p. 74).  
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Fidel reafirmava a sua posição de desprezo aos cargos burocráticos, conduzindo à sua 

pessoa, os valores e qualidades extraordinárias de um grande líder e o regime consolidava a 

existência de um poder maior que qualquer poder burocrático, o poder que vem da assembléia 

popular que consagra a figura do seu líder máximo. A chamada, por Fidel, democracia direta, 

a reunião do povo cubano em praça pública para decidir sobre questões importantes do país, 

era o poder supremo de Cuba. Estava acima de qualquer cargo burocrático ou legal.  

 
For those abroad who defame us, to those who speak of democracy and slander us, 
we could offer no better argument than the million and more Cubans who have 
gathered here today. To those who speak in the name of democracy or who 
hypocritically invoke the word democracy to slander us we can say that this is 
democracy.  Democracy is the fulfillment of the will of the people. (CASTRO, 
1959f).  

 

 No discurso de Fidel no 26 de Julho, ele consolida a noção de que a democracia não 

representativa, aquela que demonstra de fato os desejos do povo cubano, pois conta com a 

participação direta dos cubanos nas decisões, é a única democracia real. E após elegê-la como 

a única democracia popular real, disse que foi através dela, e somente devido a ela, que ele 

retorna  ao cargo de Primeiro Ministro. O desprezo ao cargo burocrático e a afirmação do 

contato direto do líder com o povo consolidava a importância do domínio carismático em 

relação a todas as outras formas de dominação.   

 
In redeeming the peasantry, the revolution is taking the first step toward establishing 
a real democracy, a democracy without slaves, without helots, and which today 
presents the rare case of a nonrepresentative democracy, one that is pure, a 
democracy that lives through the direct participation of the people in its public 
problems.  In our country only the will and interests of the people are effective.  If 
the people had willed otherwise, I would not have returned to the post of premier. 
The decision was up to the people.  The people could have said not to come back, or 
they could, and did, say that I should come back. And so it was not the will of one 
man or a group of ;men but the will of the people which was done.  Now let our 
enemies say and write what they will. (idem, ibidem). 

   

 Ao mesmo tempo, a conspiração se tornava uma constante. Díaz Lanz e Urrutia 

eram apenas dois dos principais exemplos. Em todo lugar e por toda parte, os contra-

revolucionários conspiravam contra a missão divina do líder. Era necessário detê-los com a 

força do povo unida em torno do chefe máximo da revolução. A sensação de guerra e a 

reafirmação do carisma se fortaleceram com Díaz Lanz e Urrutia, mas tomou o seu ponto 

central no ano de 1959 com a invasão dominicana e com a renúncia do comandante do 

Exército Rebelde Huber Matos.  
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 Em agosto de 1959, os jornais cubanos noticiaram a existência de uma invasão em 

Cuba por parte de contra-revolucionários aliados a Trujillo. O ditador da República 

Dominicana teria a seu lado dois comandantes do Exército Rebelde, Wiliam Morgan e 

Gutiérrez Menoyo, para iniciar uma conspiração contra Fidel Castro. Entretanto, os 

comandantes acima já haviam informado Fidel sobre a conspiração, que se preparou para a 

invasão dos contra-revolucionários. Quando a invasão se consolidou, o Exército cubano os 

surpreenderam, resultando no êxito dos revolucionários.  

 O incidente repercutirá no discurso revolucionário de várias formas. Primeiro, a 

própria noção de que houve de fato uma invasão fortalece a idéia de que a conspiração estava 

em ação. Os contra-revolucionários deixavam de resumir a sua luta a uma guerra psicológica 

contra a revolução.  

 Em segundo lugar, será formulada a noção de que os grupos contra-revolucionários 

estavam em processo de articulação, saindo do isolamento em que encontravam-se no 

primeiro momento.  

 
Castro said that in those days there were several groups, including the Rosa Blanca 
group, which were beginning to mobilize against the revolution, and that Trujillo 
tried to organize them. (HAVANA RADIO PROGRESO, 1959). 

 

 Em terceiro lugar, foi constituída uma imagem do inimigo. Trujillo deixou de ser 

apenas aquele que fornece o asilo político aos criminosos de guerra batistianos para tornar-se 

um inimigo da pátria.  

 
(…) he (Fidel Castro) stressed that Trujillo hated "not only the revolutionary 
government, but the country."  Dr. Castro then declared that ‘from the first moment 
Trujillo began to maneuver and plot against us.’ After noting that Trujillo either 
"buy" or "murders" his enemies, Premier Castro declared that Trujillo did not limit 
himself to contacting Batista elements, but invited Commander William Morgan of 
the second front of Escambray into the plot, as well as Commanders Menoyo and 
Carrera.  These men, he said, reported the proposal to the high command, which 
ordered them to accept. (idem, ibidem). 

   

 O fato de Fidel afirmar que Trujillo era inimigo não apenas do governo 

revolucionário, mas da pátria, fortalecia a noção de que ele era o inimigo de todo o povo 

cubano.  

 Assim, a invasão contra-revolucionária fortalecia o ambiende de perigo e a paranóia 

coletiva, a noção de que a revolução era capaz de vencer seus inimigos e consolidava a 

imagem do protetor nacional solidificada nas qualidades extraordinárias do líder máxima.   
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 A paranóia coletiva foi reforçada neste segundo momento por um outro 

acontecimento: a renúncia do comandante do Exército Rebelde, Huber Matos 

 Desde os primeiros momentos do golpe de Batista em 1952, Huber Matos se 

colocou a serviço da luta revolucionária. A princípio, atuou como apoio ao movimento 

revolucionário, organizando e fornecendo recursos materiais e humanos para o Exército 

Rebelde. A partir de março de 1958, sua atuação revolucionária se intensificou quando 

organizou a mais conhecida expedição aérea de armamentos para as montanhas. Tratava-se do 

primeiro avião carregado de armas que chegou a Sierra Maestra. Com esta expedição, Huber 

Matos se incorporou ao Exército Rebelde e, rapidamente, por sua dedicação e por suas 

qualidades de liderança, se tornou comandante da Coluna n.º 09.  

 Com a tomada do poder pelos rebeldes, Huber Matos transformou-se no comandante 

e chefe político e militar da província de Camaguey, uma província tradicionalmente 

reacionária que não teve praticamente nenhuma participação na luta revolucionária contra 

Batista. Huber Matos em suas memórias falou sobre o momento em que Fidel Castro lhe 

indicou para o cargo: 

 
Él (Fidel) sostiene que los camagueyanos no participaron en el proceso 
revolucionario del modo que deberían haberlo hecho. Hay que motivarlos, 
organizarlos. Esa tarea me la encomienda, ‘porque estoy convencido de que eres la 
persona indicada’... ‘Tendrás que ser líder de los trabajadores, de los campesinos, de 
los estudiantes. Pero también jefe político y organizador de la administración. 
(MATOS, 2002, p. 296).  

 

 Na direção de Camaguey, Huber Matos se tornou um dos personagens mais 

importantes da Revolução. O comandante havia se destacado na realização das obras da 

revolução na província e havia conseguido um respaldo popular intenso. 

 Embora Huber Matos houvesse organizado os tribunais revolucionários e 

implementado a Reforma Agrária em Camaguey, duas políticas centrais da revolução do ano 

de 1959, ele se tornava um empecilho aos rumos que a revolução tomava à medida que 

mantinha um anticomunismo feroz e percebia a escalada dos comunistas em postos chaves do 

Governo e do Exército. 

 A crítica de Huber Matos não era à revolução, mas à sua guinada em direção ao 

comunismo. Fidel naquele momento era uma figura dúbia aos olhos de Huber, ou como este 

mesmo disse, um dilema:  
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(...) un día aparece en la televisión y descarga una formidable andanada contra los 
comunistas. Poco después, en otra comparecencia, dice que no se puede perseguir 
los comunistas porque ‘también’ ellos son parte de la nación cubana’. El reino de la 
ambiguidad. (idem, ibidem, p. 326).  

 

 Assim, Fidel era uma incógnita para Huber Matos que misturava na imagem do líder 

medo e esperança. Fidel poderia estar influenciado pelos comunistas. “Reflexiono largamente 

sobre la conducta de este hombre (Fidel) y llego a creer que se está dejando llevar por la 

influencia de Raúl y el Che ...” (idem, ibidem, p. 335). Por outro lado, poderia se voltar contra 

os comunistas para não deixar que a revolução fosse dominada pelos mesmos.  “Todos 

nosotros, aunque dudamos de Fidel, aún tenemos esperanza de que pueda recapacitar.” (idem, 

ibidem, p. 336). A esperança em Fidel parecia tomar conta de todos os que naquele momento 

criticavam os rumos tomados pela revolução. Isto é reforçado por Cabrera Infante, o literato 

cubano que trabalhou no periódico Revolución:  

 
Sempre que tínhamos notícia de um novo decreto arbitrário ou de outra injustiça 
cometida em nome da justiça ou de algum outro crime político (até mesmo 
assassinato) cometido pelo regime, nós sempre dizíamos: ‘Provavelmente Fidel nem 
sabe disso’, ou ‘Isto é coisa do Raúl’, ou ‘Isto é um dos truques argentinos do Che’, 
ou ainda ‘É culpa do Ramiro Valdés’ ... Estas eram variações de um tema de 
Koestler intitulado ‘As atrocidades e a recusa de se crer nelas’. Ou nossa relutância 
em conceber nossos santos como pecadores ... As facções culpadas são sempre 
diferentes, mas a inocente é sempre uma só: Hitler, Stalin, Castro. Lobos num véu 
que encobre todos os olhos. (CABRERA INFANTE, In: FRANQUI, 1980, p. 13).  

 

 Assim, mesmo entre os insatisfeitos com os rumos da revolução, o carisma de Fidel 

Castro encontrava ressonância, ainda que de uma forma dúbia, pois as desconfianças e os 

momentos de vacilação em relação à integridade do chefe não deixaram de povoar as cabeças 

dos insatisfeitos. De toda forma, na visão do chefe de Camaguey, as estratégias para a 

eliminação do poder dos comunistas estavam limitadas, pois somente um homem seria capaz 

de combatê-los: Fidel Castro. Se colocar contra este homem era suicidar-se politicamente. 

Huber Matos, ao refletir sobre as possibilidades de ação que teria naquela época, acreditava 

que lutar contra o líder máximo não se constituía como uma delas. 

 
Se me hace difícil pensar una maniobra para derrocar a Fidel. Sería enfrentarnos al 
pueblo, que está fanatizado com este hombre. Se interpretaría como un complot 
ambicioso. ¿Matarlo? A la vista de la gran mayoría de los cubanos sería un crimen 
imperdonable. (MATOS, 2002, , p. 336).  

 

 A insatisfação não era exclusividade de Huber Matos e tampouco de Urrutia e Díaz 

Lanz. Existiam muitos revolucionários do Movimento 26 de Julho que percebiam que os 
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comunistas ganhavam força no comando da revolução. Huber Matos tentava assim buscar 

uma forma de impedir que este processo continuasse. Desde Junho de 1959, conversava com 

Urrutia e com Pedro Díaz Lanz compartilhando de seus anseios e percebendo como foram 

injustiçados por Fidel Castro. Com Carlos Franqui, Faustino Pérez, Manolo Ray e Manuel 

Fernández, buscou uma alternativa, que seria colocada em prática através de um movimento 

de renúncias para denunciar a penetração comunista.  

 
Para mí la única vía posible es separarnos del gobierno como último recurso para 
salvar la Revolución. Tenemos que denunciar la penetración comunista y crear 
conciencia popular de que hay un grupo de hombres de primera fila en la esfera 
oficial que ha hecho un llamado de alerta al país, recunciando a sus cargos. (idem, 
ibidem).  

 

 Entretanto, embora compartilhassem da mesma opinião de Huber Matos, os outros 

revolucionários insatisfeitos não se dispunham a colocar em andamento a sua estratégia. Para 

Huber, esta inércia provinha de um medo que acompanhava seus companheiros.  

 
Franqui está convencido de que las cosas siguen un mal rumbo. Dirige el periódico 
Revolución con cierta independencia y quiere que la influencia de los comunistas sea 
reducida al mínimo. Pero no se decide a dar ningun paso. Faustino Pérez parece estar 
más resuelto; sin embargo, también vacila. Hay outro hombre que coincide com 
nosotros, el ministro de Trabajo, Manuel Fernández, revolucionario muy capacitado y 
leal que, por problemas com Fidel, ha tenido que renunciar. Hablo con Manolo Ray y 
coincidimos en el enfoque del problema. La opinión generalizada es ésta: ?por qué 
vamos a entregar la Revolución a los comunistas si ellos apenas tuvieron participación 
en la lucha y ni siquiera aprobaron lo que hacíamos nosotros?... Aunque varios de los 
que me escuchan me dan la razón en cuanto a esta necesidad, advierto una peligrosa 
inercia, un temor que prolonga el actual estado de cosas. (idem, ibidem). 

 

 Entretanto, Carlos Franqui apresentou uma outra interpretação sobre suas próprias 

atitudes. No lugar de medo de renunciar ao cargo de diretor do Revolución, ele afirmou que o 

que o acompanhava era uma diferente estratégia de combate ao comunismo. Ele discordava 

da via de renúncia proposta por Matos, pois a enxergava como ineficaz.  

  
Huber me disse que não poderia ir muito longe sem ter as condições de resolver 
problemas administrativos com o Exército (Raúl) e as forças políticas (Fidel). Havia 
decidido que, se não pudesse esclarecer as coisas frente a frente com Fidel, 
renunciaria. Tentei convencê-lo do contrário e disse-lhe que sua situação era a de 
muitos de nós. Então levantei a questão de Urrutia, e de como, quando ele e seu 
secretário Olivares discutiram a infiltração comunista e a intenção de Urrutia em 
renunciar, Olivares fora direto a Fidel com as notícias. Eu disse a Huber que Fidel 
não admitia renúncias, nem mesmo na Sierra. Era inútil. (FRANQUI, 1981, p. 66).  
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 Franqui acreditava que qualquer atitude de renúncia ou de luta aberta contra o 

governo revolucionário seria suicídio. Ele escreveu em suas memórias sobre uma reunião de 

revolucionários na C.T.C. (Condeferação dos Trabalhadores de Cuba) que ocorreu após a 

renúncia de Urrutia em que o tema do debate era a infiltração comunista na direção da 

revolução e o modo como detê-la. 

 
(...) o encontro, passou de uma troca de idéias para um plano de ação. Foi proposto 
que uma delegação falasse direto com Fidel e lhe dissesse que ele não poderia mais 
permitir que Raúl continuasse recheando o exército e a revolução de comunistas. A 
maioria era a favor dessa idéia (...). O que  estava claro era a nossa fé total em Fidel. 
Mas também ficou claro para mim que, se todos nos uníssemos num grupo para ver 
Fidel – o que havia sido proposto – ele nos veria como um grupo de oposição. E 
repartir o poder era uma coisa que Fidel Castro jamais faria. (idem, ibidem, p. 64).  

 

 A estratégia de Carlos Franqui era distinta. Não se podia combater os comunistas 

diretamente e nem mesmo mostrar uma organização dos insatisfeitos, pois seria 

compreendido como uma oposição direta a Fidel. Era preciso combater através da criação de 

uma conscientização do povo e através da conquista da opinião pública. Sobre a ingenuidade 

dos revolucionários insatisfeitos disse Franqui.  

 
Como guerrilheiros eles foram fantásticos – resistiram à tortura, à prisão, a um sem-
número de combates – mas não faziam idéia do que era o poder, do que era a 
política. Achavam que podiam falar com Fidel de homem para homem agora, 
quando mesmo durante os dias de clandestinidade isso fora impossível. Eles não 
conseguiam entender que Fidel tinha de ser combatido com suas próprias armas – 
instituições e opinião pública, atos em vez de palavras. Não podíamos esperar 
derrotar Fidel, mas podíamos ao menos tentar criar um contrapeso a ele. (idem, 
ibidem).  

 

 Huber Matos, apesar de não encontrar respaldo em sua estratégia por parte de 

importantes revolucionários da ilha, resolveu mesmo assim agir. Sobre a sua renúncia no dia 

19 de outubro de 1959, duas interpretações estão presentes na historiografia sobre a revolução 

cubana. Uma delas é a versão oficial do governo cubano, que a cristalizou em diversas obras 

sobre história da revolução. A outra é a apresentada por exilados cubanos e, recentemente, 

endossada pelo próprio Huber Matos.  

 Segundo a versão oficial, a renúncia de Huber Matos fazia parte de uma conspiração 

militar contra-revolucionária. Tratava-se de um golpe militar liderado por ele. Ele teria escrito 

a carta de renúncia a Fidel com o objetivo de fazê-la pública, criando assim um impacto social 

que produziria uma agitação política. Arquitetado com diversos movimentos e setores de 

Camaguey daria à renúncia o sentido político necessário.  
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La carta hace entonces una larga enumeración de sus méritos de guerra, lo que 
evidencia su intención de hacerla pública, pues nadie mejor que Fidel para estar 
enterado de su curriculum revolucionario y de su expediente militar. Quiere hacer a 
Fidel depositario de la ingratitud y la deslealtad, por pura injusticia con él, hombre 
de tantos méritos revolucionarios. La invocación a conceptos tan sublimes como 
justicia o lealtad, Hubert Matos lo sabía, siempre tiene impacto en la psicología 
social. Recurre a argumentos políticos y no del fuero. La denuncia anticomunista 
sirve al propósito de fondo de exigir límites para la Revolución. Era una especie de 
renuncia táctica, para producir una escalada de adhesiones de otros jefes militares, 
mediante el procedimiento de solicitar sus licenciamientos, y mientras se tramitaban 
en el Estado Mayor, producir una agitación política en la provincia, que implicara 
nuevas renuncias, éstas de funcionarios civiles, y la movilización ciudadana en 
respaldo a su persona. Todo bajo una insidiosa campaña de prensa. Hubert Matos 
envió la renuncia, pero no esperó disciplinadamente la respuesta de Fidel. Se 
concertó com dirigentes sindicales, estudiantiles y políticos camagüeyanos para, por 
acumulación, transformar la situación en un movimiento político de incalculables 
consecuencias, con él como líder y caudillo. (BUCH, 2002, p. 103).  

 

  A segunda versão sobre a renúncia de Huber Matos versa sobre a idéia de que não 

houve uma conspiração.  

 
Naturalmente, Huber poderia ter feito muitas coisas, tais como iniciar uma revolta, 
mas não fez absolutamente nada. Huber nunca se envolveu em atividades contra-
revolucionárias de qualquer espécie, mas Fidel o via como rival. (FRANQUI, 1981, 
p. 67).  

  

 Huber teria buscado alianças e uma estratégia para transformar a revolução. Porém, 

se encontrou só.  

 
Sé que estoy solo, pero es igual, porque nadie se atreve a acompañarme en el paso 
que debo dar. Ni siquiera la tremenda angustia sin rebeldía ni exteriorizaciones, me 
sirve para encontrar una alianza efectiva en estos momentos tan decisivos. (MATOS, 
2002, p. 338).  

  

 Sua renúncia não esperava uma transformação da realidade, mas o cumprimento de 

um dever de não legitimar aquilo que discordava e de denunciar a traição da revolução.   

 
Mi permanencia en el gobierno respalda acciones con las cuales no estoy de 
acuerdo. Quiero ser responsable de mis errores y no cargar com la tremenda culpa 
que la historia volcará sobre quienes, por ambición, por acomodamiento o por 
inercia, traicionan la Revolución cubana; esto es, al pueblo y sus esperanzas. 
Aunque sea yo el único que denuncie lo que está pasando, tengo que dar alerta a los 
cubanos. No sé si me escucharán o si lo entenderán. (idem, ibidem, p. 336).  

 

 Sobre a sua renúncia havia ele conversado com seus submissos no Exército, porém, 

segundo ele, sem o intuito de organizar um movimento político de contestação. 
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Mis compañeros se muestran extraordinariamente solidarios y me responden:  
___ Se tú te vas, nosotros haremos lo mismo.  
___ No – les respondo -, yo les ruego que no hagan eso. Podría pensarse que se han 
confabulado conmigo, que se trata de una conspiración, y no podemos perder de 
vista que somos militares (...) (idem, ibidem, p. 338).  

 

 Segundo Carlos Franqui, Huber Matos teria tomado a atitude correta de não 

compartilhar de um governo com o qual não concordava. Tratava-se de uma posição 

estritamente pessoal, porém, mal calculada.  

 
Huber provavelmente sentiu que sua força moral bastava para manter Fidel em 
xeque, e que seu próprio prestígio era grande o suficiente para garantir sua 
segurança. Ele havia subestimado seus inimigos, infelizmente. Ainda hoje discordo 
de seu martírio auto-imposto, embora admire sua bravura.” (FRANQUI, 1981, p. 
66).  

  

 Associando a renúncia de Huber Matos a uma conspiração revolucionária, Fidel 

Castro fortalecia o seu carisma e a unidade do povo contra os inimigos da revolução, que 

agora nestes meses apareciam com cara de cordeiro e uma trajetória de heroísmo. O que seria  

uma possível crise para o governo revolucionário, a renúncia de um importante e considerado 

comandante do Exército Rebelde, Fidel soube astutamente converter em ganhos para o 

fortalecimento do seu carisma e do ambiente extraordinário da revolução.  

 A reação imediata de Fidel ao receber a carta de renúncia de Huber Matos foi se armar 

contra a possível conspiração militar, por um lado, e acusar a existência de uma conspiração, 

por outro.  

 
Previendo lo peor, dispuso que las fuerzas leales tomaran las estaciones de radio, la 
cárcel, la emisora de televisión, la central telefónica, la planta eléctrica, el 
aeropuerto, el hospital y la droguería Álvarez Fuentes. Cumplidas estas misiones, 
aún de madrugada, Mendoza recibió la orden de ocupar el periódico de la provincia, 
Adelante, y una estación de radio que tuviera alcance provincial y que permitiera su 
defensa frente a un eventual ataque de los hombres fieles a Hubert Matos. Desde 
ella, al amanecer, debía denunciarse la sutil maniobra contrarrevolucionaria en 
curso. (BUCH, 2002, p. 107).  

 

 As emissoras de rádio, controladas pelas forças fiéis a Fidel, acusavam Huber Matos 

de contra-revolucionário e traidor e contribuia para criar o impacto popular que preparou a 

chegada de Fidel a Camaguey. Fidel enviou Camilo Cienfuegos para prender Huber Matos. 

Sem resistência alguma, Huber se entregou.  
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Fidel foi do aeroporto até a comandancia a pé, sendo seguido por uma multidão de três 

a quatro mil pessoas. Improvisando um palanque, ele acusou Huber Matos e seus 

subordinados de traidores, de ambiciosos e desleais.  

 
It is the idea of disloyal men, of ambitious men, and of ungrateful traitors who are 
not capable of loyalty to their own country.  More than traitors, they are ingrates. 
They are ingrates because they carried out a counterrevolutionary maneuver in the 
most revolutionary province of Cuba.  They are ingrates because they mistook the 
sympathies of the people for unconditional support.  They constantly promoted 
propaganda in their own favor. (CASTRO, 1959g).  

 

Disse que o ponto fraco de Huber Matos era a sua ambição e a sua vaidade. E estas 

eram usadas pela reação para inspirar a sua conspiração.  

 
The reactionaries knew that Huber Matos' weakness was publicity and ambition.  
While campaigns were being waged against Camilo Cienfuegos, Che Guevara, and 
Raul, and attempts were being made to discredit the most solid bulwarks of the 
revolution, they tried to defy the vain and the ambitious one in order to introduce the 
Trojan horse inside the revolution.” (idem, ibidem).  

 

 Fidel ainda acusou Huber Matos de não estar de acordo com a reforma agrária e 

estar neste momento conspirando com o apoio dos reacionários e dos fazendeiros batistianos 

da região.    

 
When he was in control of a group of insignificant student leaders--and I am going 
to give their names so that the students will know who they are--when he saw that a 
true revolutionary, a comrade from the Sierra Maestra, a rebel who was not 
intimidated by the estate owners had been appointed as head of the agrarian reform, 
he tried to give the impression that he supported the reform.  
The first cooperative, La Rosera, the first agrarian reform, cooperative began here.  
In order to put the agrarian reform really into effect I called upon comrade Mendoza 
who was in Oriente Province and I put him in charge of advancing the agrarian 
reform.  Hubert Matos did not want a true agrarian reform.  While the workers were 
giving part of their salaries for the industrialization of the country, while the teaches 
were giving classes to new teachers at half their salary, Huber Matos was plotting.  
When he felt strong enough, supported by reactionary propaganda, and by the 
flattery of the reactionaries, he accused us of being communists just like Diaz Ianz 
and Urrutia.  He accused us of being communists so that he could get the support of 
the reactionaries. (idem, ibidem).  

 

 Disse que a acusação de que havia infiltração comunista na revolução era apenas um 

pretexto dos reacionários para dividir a nação.   

 
We never asked to what party the fighting men belonged because part affiliations 
were of no importance.  The revolution can win only is the people are united and 
prepared to make the greatest sacrifices.  Hubert Matos is trying to divide the 
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nations.  Thousands of persons are in economic straits and he is making them worse.  
There are political difficulties and he is making them worse.” (idem, ibidem). 

 

 E continuou acusando Huber de traidor ao equiparar suas afirmações à do ditador 

Trujillo, à de Pedro Díaz Lanz e à de Urrutia.  

 
I answered as follows:  Maj. H. Matos:  I have received your letter asking (to be 
relieved?) and setting forth your motives.  You say among other things:  "After the 
replacement of Urrutia and others, I believe everybody who has been frank enough 
to talk to you about the communist problem should get out before being put out."  I 
consider that such an insinuation would fit well into the mouth of the announcer on 
Trujillo's network, into Masferrer's statements, or in the columns of the reactionary 
press.  I reject it as untrue.  It is the way Pedro Luis and Urrutia tried to justify their 
treacherous conduct.  At bottom it was a matter of immorality and ambition.  The 
changes you mention were made under authority that does not include the 
requirement to render accounts to you.  You have no right to judge or prejudge 
them, as the leader of a faction would do.  From this paragraph and other things you 
write I have sufficient motive to feel I have been more than generous with you.  You 
act as if you think in the process we are going through in Cuba it is possible to 
advance other than by merit and sacrifice. (idem, ibidem).  

 

 Fidel anunciou neste discurso toda a conspiração de Huber Matos, defendendo a tese 

que prevalece até hoje na historiografia oficial da revolução, de que a renúncia fazia parte de 

um complô bem arquitetado. 

 
For many days he had in mind this plan to resign and have a group of officers resign 
along with him, creating confusion.  He planned to take advantage of the popular 
good will, because of the belief in Camaguey that he was a revolutionary, to make it 
appear he was that a victim.  
Yesterday his henchmen began spreading the report that Huber Matos had resigned, 
to create an atmosphere of unrest.  Think how happily that would be received by the 
war criminals' newspapers, the Trujillo radio stations, and the spokesmen of 
reaction.  He did not care. 
He was not resigning just to get out.  He had a bunch of friends whom he had made 
officers who were to resign too.  Let them resign, so much the better.  There will be 
more money for teachers, roads, and other constructive items.  He was already 
planning the maneuver when he sent the letter.  He had the support of some petty 
student leaders.  The day after the resignation he intended to begin exploiting public 
sentiment.  I do not know how they expected to have public support.  They hoped 
that the resignations would spread throughout the province and create chaos, 
destroying the authority of the revolution.  He forgot the people. 
Faustino Miro, a petty politician, had an item prepared for the paper saying that the 
news of the resignation of Huber Matos had caused consternation, that expressions 
of support were being voiced for him, that he enjoyed the affection of the people.  
So everything was ready for getting agitation under way.  Miro's item went on with 
an effort to incite the people. 
The Camaguey Province secondary students federation, whose leaders should be 
ousted by the students themselves, issued a statement of support for Matos.  It was 
signed by Jose A. Garcia Aleman and Dagoberto Gonzalez Bonet.  Another note 
urged students of all schools to attend an emergency meeting.  (Names of signers are 
read--Ed.)  These impudent counterrevolutionaries must be ousted. 
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The setup is clear:  The resignation; then a mass resignation; the little student leaders 
and newsmen like this Miro; agitation was being prepared. And if a state of rebellion 
had been created, if these plans had prospered, what would the consequences have 
been?  They should have thought about the consequences of placing a province in a 
state of rebellion.  What would it have cost?  Blood, shed for the profit of whom?  It 
would have been for the enemies of Cuba and the revolution.  And yet they cared 
absolutely nothing about the consequences of their acts.  Of course, they were 
mistaken. 
They fooled themselves because they misjudged the situation.  They did not know 
what the people are.  But it is clear that they were preparing a plan, with mass 
resignation of all the officers to create chaos in the province, agitation among the 
students, statements to the press and radio. 
And what time did they choose for this? They did it just as Cuba was obtaining one 
of the greatest economic triumphs, while more than 2,000 delegates of tourist 
agencies from all countries were here, when a new era of tourist trade is about to 
begin that may mean hundreds of millions of dollars in foreign currency every year, 
after thousands of men have worked ceaselessly--the hotel men, restaurateurs, and 
the like--after the nation has spent almost a million pesos, when a tremendous 
success is being scored and a marvelous prospect is opening up for our tourist trade-
-that very week this gentleman, instead of waiting another week as he could have, 
created a serious disturbance with the results you know of: Uncertainty, rumors. 
Those enemies we have are spreading alarmist rumors all around, bout fighting 
taking place, and none of the ASTA delegates went to the meetings today. And so 
this scandal was provoked just as Cuba was having a triumph. It was not right for 
the work done by thousands to be destroyed by an ambitious, mistaken, disloyal 
ingrate. (idem, ibidem).  

 

  O discurso de Fidel frente a concentração popular de Camaguey forneceu todos os 

argumentos que condenariam Huber Matos como contra-revolucionário. Estes argumentos 

foram inevitavelmente reforçados com os acontecimentos do dia seguinte em Havana. O 

piloto exilado, Pedro Díaz Lanz, atravessou o céu de Cuba em um vôo rasante sobre Havana. 

A defesa anti-aérea de Cuba disparou contra o avião inimigo, mas não o atingiu. Dois 

habaneros foram mortos e vários ficaram feridos. Fidel imediatamente acusou Pedro Díaz 

Lanz de haver atacado covardemente civis. O piloto apresentou-se diante de um tribunal em 

Miami e afirmou que apenas havia lançado do avião panfletos de conscientização aos cubanos 

e que as mortes e os ferimentos foram causadas pelas balas da defesa anti-aérea.  

 A versão adotada em Cuba foi a de um ataque contra-revolucionário. Para Huber 

Matos, ele não poderia vir em pior momento. No dia 23 de outubro a pergunta que circulava 

por todo o país foi sintetizada por jornalistas da CMQ: Exite alguma relação entre a 

conspiração de Huber Matos e o ataque de Pedro Díaz Lanz? Ao mesmo tempo, o sentimento 

de ódio aos contra-revolucionários foi reforçado. O jornal Revolución publicava as fotos dos 

mortos e feridos e acusava os traidores e a contra-revolução. Ao mesmo tempo, mostrava 

fotos do líder máximo nos hospitais conversando com os feridos. A associação entre Huber 

Matos e Pedro Díaz Lanz parecia ser a melhor estratégia para fortalecer a paranóia coletiva. 
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Curiosamente, el mismo día en que se perpetra la agresión contra Cuba desde bases 
extranjeras, un comandante de nuestro Ejército inicia también el camino de la 
traición (gritos de: «fuera») y se viste esa traición con el mismo manto que todos los 
hipócritas y todos los traidores, con el ropaje del anticomunismo que usa Jules 
Dubois, que usa el Time y que usan los monopolios extranjeros, que usa el periódico 
Avance y que usa el Diario de la Marina. (GUEVARA, 2001m). 

  

 Fidel aproveitou o momento de comoção popular para convocar uma concentração 

popular em frente ao Palácio Nacional para o dia 26 de outubro. O ato, segundo o periódico 

Revolución, reuniu mais de um milhão de cubanos. (REVOLUCIÓN, 1959d).  

  
Fidel llegó a las cuatro y dieciocho de la tarde, en un helicóptero que sobrevoló esta 
zona de la ciudad y aterrizó finalmente frente a la iglesia del Ángel, en un lateral del 
Palacio residencial. Su llegada provocó el frenesí popular. Fidel y su reducida 
comitiva entraron al Palacio por la puerta de Monserrate. Se había concentrado más 
de un millón de cubanos. (BUCH, 2002, p. 115).  

 

Fidel Castro, depois de fazer uma avaliação sobre a ofensiva contra-revolucionária nos 

últimos meses e afirmar que a revolução precisava de atitudes enérgicas para combatê-la,  

pediu a opinião do povo ali reunido para a reimplantação dos Tribunais Revolucionários.  

 
Aquí, ante todos nuestros compatriotas reunidos, voy a plantear y voy a consultar al 
pueblo sobre la reimplantación de los Tribunales Revolucionarios. Quiero que la 
ciudadanía exprese su deseo, que la ciudadanía decida sobre esta cuestión y que los 
que estén de acuerdo con que se establezcan los tribunales que levanten la mano (el 
pueblo levantó las manos); puesto que es necesario defender la Patria de la agresión, 
puesto que es necesario defender la Patria frente a los ataques aéreos desde tierras 
extranjeras, puesto que es necesario defender la Patria de la traición, mañana se 
reunirá el Consejo de Ministros para discutir la ley que establezca de nuevo, por el 
tiempo que sea necesario, los Tribunales Revolucionarios y aunque dichos tribunales 
serán los que decidan en última instancia y de acuerdo con las leyes, sobre la pena 
que corresponda a cada uno de los culpables, quiero consultar la opinión del pueblo. 
Que levanten la mano los que crean que los que invadan a nuestro país merecen la 
pena de fusilamiento (el pueblo levantó las manos); que levanten la mano los que 
crean que los terroristas merecen la pena de fusilamiento (el pueblo levantó las 
manos); que levanten la mano los que crean que los que tripulan avionetas sobre 
nuestro territorio y bombardean nuestro pueblo, merecen la pena de muerte (el 
pueblo levantó las manos). Todo el mundo sabe los esfuerzos que hicimos por poner 
fin, por suspender los Tribunales Revolucionarios. Todo el mundo sabe lo que nos 
angustiaba la campaña que se hacía contra nuestra Patria por el castigo de los 
esbirros. (...) Todos saben el esfuerzo que hemos hecho por llevar adelante nuestra 
Revolución, con el máximo de generosidad, con el máximo de tolerancia, con el 
máximo de bondad. Todo el mundo sabe lo duro que es para nosotros abrir de nuevo 
a la pandilla de detractores, a los cables internacionales, a las revistas, a los grandes 
rotativos, que nos calumnian, que nos atacan, la oportunidad de volvernos a 
presentar ante el mundo como gente cruel o insensible. (...) Todo el mundo sabe lo 
duro que es para nosotros, las dificultades que nos plantea, pero puesto que hay que 
defender la Patria de la agresión, puesto que nos están bombardeando,puesto que nos 
quieren derrotar por el terror y por el hambre ,no queda otra alternativa que defender 
la Patria y nosotrossomos hombres que cumplimos el deber. (REVOLUCIÓN, 
1959d). 
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 Huber Matos foi condenado antes mesmo de ser julgado. O povo, guiado por seu 

líder máximo, já havia decidido. Sua renúncia é até hoje símbolo, no exílio, das injustiças e do 

autoritarismo do regime castrista. Porém, naquele momento, reforçou o ambiente de guerra, 

fortaleceu o carisma do grande líder e unificou a população cubana em torno da defesa da 

revolução, dando a Fidel o poder de fortalecer o quadro de comunistas no interior do governo 

revolucionário e de combater o capital extrangeiro que fortalecia os vínculos de Cuba com os 

EUA e impedia a aproximação cubana do comunismo.  

 Os ministros que se recusaram a condenar Huber Matos, Faustino Pérez, ministro 

dos bens malversados, e Manuel Ray, ministro de obras públicas, foram substituídos. No 

lugar de Manuel Ray, entrou no poder Osmaní Cienfuegos, irmão de Camilo e membro do 

partido comunista, e no lugar de Faustino Pérez, entrou Rolando Díaz Astarian. Um mês 

depois, Che Guevara, outro revolucionário identificado com as idéias comunistas, assumia o 

Departamento de Industrialização do INRA (Instituto Nacional de Reforma Agrária).  

  No dia 26 de outubro, dia da mobilização popular contra os “traidores”, o governo 

revolucionário, impulsionado pela comoção coletiva criada pelo ataque aéreo e a notícia de 

conspiração capitalizados pelo líder máximo da revolução, em represália aos EUA e aos 

contra-revolucionários implementou uma lei de resgate do patrimônio nacional: a lei de 

minas. Tratava-se de utilizar o ambiente extraordinário e o carisma do líder para destruir o 

domínio das grandes empresas norte-americanas em Cuba. A lei de minas obrigava a todas as 

empresas que possuiam concessões de exploração das minas a reinscrever suas concessões e 

declarar os seus propósitos em um prazo de cento e vinte dias, firmava o direito de 

cancelamento das conceções ao ministério da agricultura e a responsabilidade de exploração 

comercial das minas que fossem consideradas de intéresse nacional e estabelecia 

contribuições obrigatórias por parte das empresas que possuíam concessões ao Fondo de 

Desarrollo de la Minería. (BUCH, 2002, p. 195). Menos de um mês depois, no dia 20 de 

novembro, o governo revolucionário implementou a Lei de Petróleo, que versava sobre o fim 

de posteriores solicitações de registros de exploração de minerais combustíveis; firmavam 

uma obrigação de abonar o Estado com 60% de todo o minério que fosse extraído e 55% se o 

combustível fosse refinado em Cuba; obrigava o direito do Estado adquirir toda a produção a 

preços do mercado mundial e fixar as cotas anuais de refinamento do petróleo nas empresas; e 

criava o Instituto Cubano del Petróleo. (idem, ibidem). 
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El posible saldo positivo de la traición de Hubert Matos, a no desdeñar, es que 
aceleró el proceso gradual de fortalecimiento de las estructuras de dirección, con la 
introducción en puestos claves del Estado de compañeros claramente identificados 
con Fidel, sobre los que no cabía dudas acerca de su verticalidad revolucionaria. 
(idem, ibidem, p. 147).  

  

 O terceiro momento de constituição da paranóia coletiva, de fevereiro a novembro 

de 1960, tem sua característica central no aumento das dimensões catastróficas do perigo 

contra-revolucionários. Estas dimensões ampliadas, como dissemos, foram marcadas pela 

certeza de que o conflito entre Cuba e EUA seria resolvido diplomaticamente e que, portanto, 

uma guerra aberta seria inevitável.  

 A reação dos EUA às atitudes de nacionalização das minas e petróleos foi rápida. 

Visando fornecer uma represália ao governo cubano, os EUA se recusaram a vender aviões de 

combate a Cuba e simultaneamente pressionaram o governo inglês para que fizesse o mesmo. 

Iniciava-se uma primeira atitude de bloqueio econômico contra Cuba.  

 Assim, o ano de 1960 surgia em um clima de tensão entre os dois países. Esta 

tensão, fazia com que a contra-revolução, o ataque à pátria, a criação de uma paranóia 

coletiva, continuassem com um dos principais elementos de renovação do carisma do grande 

líder. Em 20 de Janeiro, Fidel foi à televisão e reforçou este ambiente. Quando questionado 

sobre o motivo da criação das milícias revolucionárias6, ele se remeteu à conspiração 

internacional contra Cuba e à iminente invasão imperialista.   

 
Well, there is one very simple reason.  This is the obvious international conspiracy 
against Cuba, the increasingly insolent threats against our sovereignty, plans being 
hatches by the enemies of the revolution, by the monopolies, by the war criminals, 
by the international oligarchies, in other words, all those who want to encircle Cuba, 
to encircle us and is possible to destroy us.  I want you, Robreno, and anybody else, 
any other Cuban, to be sure that we are taking the necessary measures to defend the 
sovereignty of the country because right now the defense of the revolution and the 
defense of our sovereignty is one and the same thing; today they are not only 
threatening the revolution but, in order to destroy the revolution, they are threatening 
our sovereignty.  You know perfectly well on the basis of your experience during 
the difficult years of our country in the past, because I have often seen you describe 
episodes, including those dating back to the Machedo era, you lived through all of 
this, you know that, nationally speaking, the revolution is too powerful for anybody 
to threaten it.  In other words, the interests of the big landowners, the war criminals, 
all of those elements who for one reason or another are lined up against the 
revolution, they had neither the strength nor the hope of ever being strong enough to 
destroy the revolution.  All of the efforts that they have made to deceive the people, 
to confuse the people, all of the weapons they have used, the very worst of weapons, 
the worst of intrigues, all of the worst slander they have used, the worst lies - we 
have lived through all of this in each and every one of the episodes of the revolution. 
You remember something that happened quite recently, all of the vicious rumors 
that sprang up in connection with the disappearance of Comrad Camilo Cienfuegos.  

                                                        
6 “... eram voluntários, eram trabalhadores e eram algo entre soldados e civis.” (FRANQUI, 1980, p. 49).  
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In spite of all the subtle lies, they were unable to shake the confidence of the people 
in their destiny.  The only hope which the enemies of our revolution have is abroad, 
in other words, to mobilize foreign forces and foreign resources.  In other words, the 
hope of all of the counterrevolutions throughout the world, the hope of all of the 
counterrevolutionaries, is to destroy the National Revolution with the help of foreign 
forces.  And if you look at all the great revolutions in history, you will see that the 
revolutionary forces never had enough strength of their own to destroy the 
revolution; they always had to seek support from abroad.  (CASTRO, 1960a).  

 

 Fidel nesta aparição na televisão, leu uma suposta carta encontrada com a cunhada 

de Pedro Díaz Lanz. Tratava-se de uma carta que ela enviaria ao exilado, escrita em 16 de 

dezembro de 1959. A carta, lida na televisão em público, acusava as ligações entre a 

embaixada espanhola, a embaixada norte-americana, e os contra-revolucionários, o que 

reforçava a idéia de uma contra-revolução com apoio internacional.  

 
(...) I think I have a copy here, some rather interesting things came up on that 
subject; these are things that everybody should know about, the connection between 
these gentlemen and a certain policy, certain embassies; fortunately, we are able to 
get our hands on one of those important documents; we were able to get documents 
of all kinds and they may be just as valuable as that letter of 16 December 1969 
which was taken from a sister-in-law of Mr. Pedro Luis Diaz Lanz.  When she was 
arrested, this letter was found on her; this letter is very interesting because of the 
information which it contains and I am going to read it here because it will explain 
certain things, such as what happened to Mr. O'Farrill who, as everybody knows, 
was involved in the Trujillo conspiracy; he very patriotically went to the United 
States and made the previously-mentioned statement.  Here is what the letter says:  
‘18 December 1959.  Dear Billy -- this is the cover name of Diaz Lanz' brother -- I 
have already sent you another letter but in the meantime a number of things have 
happened: ... 1. They have sent me to look around; the Spanish Embassy had been 
talking about me in this connection; they sent me to look around and they had 
mentioned my name at the Spanish Embassy.  I went there and my job was to get the 
Catholics, whom they were holding there out through the American Embassy.  They 
are Artime and another fellow, with important records and documents.  I then placed 
myself at their disposition.  I agreed, but then I believe that this can be handled 
through Guantanamo, yes, Guantanamo, I think that is the base there.  But right now 
I do not know.  They either have come out or they will come out.  I would have told 
your sister-in-law that on the telephone when I called her but I assumed that you 
already know about this.  But right now, we do not know exactly how this will turn 
out. At any rate, I am working with them right now.  The embassies, that is, the 
Spanish and American embassies.  I am working with them to get everything they 
need and our plan is certainly worth-while.  Both of them are very helpful and they 
are going to do anything they can for me.’ (idem, ibiem).  

 

 A tensão entre EUA e Cuba aumentou quando em 04 de fevereiro de 1960, o vice-

presidente do Conselho de Ministros da União Soviética, Anastas  I. Mikoyán, chegou a Cuba 

para a primeira Exposição Soviética em Havana, organizada com a finalidade de aproximar as 

relações entre Cuba e a União Soviética, e demonstrar ao povo cubano os avanços que uma 

economia socialista era capaz de obter. Em 13 de fevereiro, Cuba e União Soviética firmaram 

o primeiro convênio entre os dois países. Cuba venderia ao país socialista um milhão de 



 

 

106

toneladas de açúcar por ano, sendo pagos 80 % em mercadorias soviéticas e 20 % em divisas. 

Dentre os produtos principais que viriam a Cuba estavam o petróleo e seus derivados. O 

acordo incluía um crédito concedido pela URSS de 100 milhões de dólares para ser investido 

na industrialização de Cuba e a ser pago em doze anos. (BANDEIRA, 1998, p. 212:). 

 Como se não bastasse o ambiente de tensão que o acordo comercial anunciava, no 

dia dois (02) de março, ocorreu uma explosão no porto de Havana. Tratava-se da explosão do 

barco La Coubre, que carregava cerca de 80 toneladas em armamentos comprados da Bélgica.  

 Fidel Castro se dirigiu diretamente ao local da explosão e como líder máximo 

coordenou pessoalmente os trabalhos de resgate e salvamento, auxiliado pelas milícias 

nacionais, pelo Exército e por civis voluntários. Oitenta e um mortos e feridos, em sua 

maioria tripulantes, estivadores e membros do Exército Rebelde, foi o resultado da explosão.  

  Um dia depois, os jornais publicavam as fotos de mortos e feridos e pediam a punição 

dos culpados. Fidel aparecia mais uma vez na linha de frente, coordenando o resgate. No dia 

05 de março, uma multidão saiu às ruas para o enterro dos mártires. Entre as ruas 12 e 23, em 

Vedado, próximo ao Cemitério de Colón, Fidel discursou à multidão. “What was the cause of 

this explosion?  Many people certainly asked themselves this.  Was it an accident?” 

(CASTRO, 2002i).  

O líder máximo analisou todas as possibilidades de um acidente descartando-as. 

Primeiro, afirmou que para ser um acidente seria necessário que os trabalhadores não 

tivessem experiência para retirar a munição, o que não poderia ser verdade.  

 
The workers had spent many years handling this type of cargo and they knew how to 
handle it; they knew just exactly how to do the job, how to put the net down so that 
no box would fall or be bumped; and they were of course extra careful because they 
knew that this was material intended for the defense of the revolution; this was not 
the first time they had been doing this kind of job; they had done this in the past, 
free of charge, on a volunteer basis, without earning a single penny, as a 
contribution to the defense of the country. (idem, ibidem).  

 

 Em segundo lugar, disse que existia a hipótese do acidente ter sido causado pela 

falta de segurança do material. Porém, tão pouco isto seria possível, pois ele teria ordenado a 

realização de uma experiência com o armamento que comprovava que não poderiam explodir 

facilmente.  

 
All right, in what way could a grenade explode if the crate in which it was contained 
were to be dropped?  Now, are these grenades shipped without any safety devices?  
Are grenades simply stuffed into the crates and then shipped?  Are productions 
shipped without any safety precautions for those who handle them, precautions for 
those who load and unload them? You have to try to figure out how many times 
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these crates are handled, from the factory until they reach the place where they are to 
be used.  Could anyone believe that something could go wrong, in other words, that 
there could be an accidental explosion, in view of all of these safety precautions?  I 
can assure you that this is totally impossible.  
 However, theory is not enough here; and so we ordered the necessary 
investigations to be conducted; this morning I ordered Army officials to take two 
crates of grenades of various types, to put them in an airplane and to drop them from 
400 and 600 feet, respectively; so here you have these grenades (he shows two 
samples to the public) and they were dropped from an aircraft at an altitude of 400 
and 600 feet; the crates, these are the grenades here -- these crates weigh 50 kg, that 
is to say, you have a hundred pounds dropped from 400 and 600 feet; these are 
exactly the same grenades that were on that boat.  Is there any reason to assume that 
they could explode when they are dropped 8 feet, with all of the safety devices on 
these grenades an in the crates -- here is how these grenades fit into the crates -- in 
other words, the crates which were hardly damaged when they were dropped from 
altitudes of 400 and 600 feet; and in addition to that you have to figure the speed of 
the aircraft; and so, these crates, when dropped, penetrated several feet into the 
ground due to the impact; the wooden crates were destroyed but not a single one of 
the 50 grenades in the crate went off?  I am sure that this test could be repeated a 
hundred or a thousand times and the grenades would not explode because the 
explosives, to be set off, must be intentionally set off; during the war, bombs were 
dropped many times and they did not explode (...) (idem, ibidem).  

 

 E, assim Fidel eliminava a possibilidade de acidente em La Coubre e firmava sua 

tese, que mais uma vez, estaria presente em toda a historiografia oficial posterior: a explosão 

foi uma sabotagem organizada pelos contra-revolucionários. Porém, como uma sabotagem 

poderia ocorrer tão facilmente na frente dos estivadores e dos membros do Exército Rebelde 

que controlavam o porto de Havana? Seria a sabotagem organizada por um trabalhador do 

porto? Fidel descartou esta idéia, afirmando sobretudo que  

 
...the workers -- and there is no doubt about this -- are fervent and determined 
defenders of our revolution; now, these are not just theories, these are not just 
assumptions, and we must therefore analyze this possibility of sabotage. (idem, 
ibidem).  

 

 A sabotagem, segundo Fidel, só poderia ter sido organizada no exterior, em outros 

portos pelos quais passaram o La Coubre.  

 Entretanto, ainda uma resposta queria fornecer Fidel à multidão agitada. Quem são 

os autores da sabotagem? A resposta do líder máximo parecia clara: os EUA, que dá apoio e 

regúgio aos contra-revolucionários e que tenta com todas as influências impedir que sejam 

vendidas armas a Cuba.  

 
Now, who are the international forces that support the enemies of our people and our 
revolution?  We certainly have every reason to think that there were certain interests 
that did not want us to receive these arms; we have every reason to know who these 
groups were, these interests that did not want us to have these arms; we certainly did 
have reason to assume or to think that we know who promoted this kind of sabotage, 
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in other words, none other than those who were very anxious to prevent us from 
receiving those goods; whom should we think of as the author of such an act, if not 
those interest groups that do not want us to receive those explosives? 
 Now, this is one issue we have to talk about.  Those who are interested in 
preventing us from receiving these explosives are the enemies of our revolution; 
they are those who do not want our country to defend itself; they are those who do 
not want our country to be able to defend its sovereignty.  We know the efforts that 
have been made to prevent us from purchasing these arms and United States 
government officials were included among the major groups that were interested in 
preventing us from receiving those arms.  We can say this without revealing any 
secrets because if these were secrets, then they would certainly be the kind of secrets 
that everybody knows about; besides, it is not we who say this; the British 
government said it, the British government declared that the United States 
government was interested in making sure that we did not get any aircraft from 
Great Britain.  The United States authorities themselves said that, their spokesmen 
indicated that every effort was made to prevent arms from being sold to Cuba. 
(idem, ibidem).  

 

 E o discurso de Fidel, que canalizava os sentimentos populares pelo ocorrido, para 

um confronto com os EUA, terminava com o fortalecimento da paranóia coletiva ao se propor 

a responder a pergunta: 

 
Why do those interest groups not want us to obtain the means for defending 
ourselves?  Do they perhaps think that our country should once again fall into the 
hands of the criminals who ruled the country for 7 years? Are they perhaps 
promoting the return of the big criminals? (idem, ibidem).  

 

 A resposta de Castro era uma só: os EUA querem invadir Cuba.  

 
Or, something that is even worse, are they perhaps trying to invade our soil? That is 
what they would try to do if they do not want our people to have the means for 
defending themselves, if our people is not supposed to constitute any threat to that 
country, and our people is no such threat nor could it ever be, nor could it ever be a 
military threat to any other country, our people could never develop offensive 
potential against any other nation because the strength of our revolution all over the 
world does not reside in its military force but rather in its tremendous moral force, in 
the tremendous example it sets for our sister nations, for our blood brothers who are 
enslaved and exploited throughout Latin America, because our force was never a 
military force; we are militarily strong enough to defend ourselves but we are not 
strong enough nor do we ever want to be strong enough to subjugate or attack 
anybody. (idem, ibidem).  

   

 E, assim, os mortos e os feridos se tornavam símbolos do combate aos inimigos. 

Eram as armas que os EUA e os contra-revolucionários utilizavam e utilizariam para deter a 

missão divina do líder carismático. A indignação e a sensação de perigo criavam o ambiente 

necessário para fortalecer a dedicação ao líder, da mesma forma como o carisma do chefe 

fortalecia o sentimento de combate contra os EUA e suas práticas injustas. Tratava-se de 



 

 

109

incentivar o ódio a tudo o que representava os Estados Unidos da América e estimular a 

dedicação àquilo que o líder máximo supunha necessário dedicar-se. 

 O ambiente para que Fidel avançasse para a estatização das empresas norte-

americanas estava formado. Em abril, o maior latifúndio estadunidense em Cuba foi 

expropriado, as oito mil e cento e setenta caballerías de terra da companhia United Fruit 

Company.  (BUCH, 2002, p. 283).  

 Durante todo o ano de 1960, o conflito entre os dois países se extendia. Em 16 de 

Junho dois diplomatas norte-americanos, Edwin L. Sweet e Wiliam G. Friedman, foram 

capturados pelas forças do serviço secreto de Cuba, o G2, acusados de estarem em reunião 

com elementos contra-revolucionários. (BANDEIRA, 1998, p. 229). 

  No final do mês, as industrias Texaco, Esso e Shel recusaram-se a refinar o óleo 

vindo da União Soviética.  O governo revolucionário, assim, ocupou as instalações destas 

indústrias e manteve as importações de petróleo da potêncicia socialista. (idem, ibidem) Os 

EUA, cinco dias depois, cortaram 700.000 toneladas na importação de açúcar de Cuba. (idem, 

ibidem, pg. 230). A decisão, segundo Luiz Alberto Moniz Bandeira (1998), não era uma 

represália à intervenção das empresas norte-americanos, mas, pelo contrário, era uma atitude 

que visava  

 
(...) provocar o colapso econômico de Cuba, desestabilizar o regime revolucionário, 
a criar as condições para o êxito da invasão, quando esta desfechada fosse, e dos 
grupos paramilitares já em ação na Serra de Escambray. (idem, ibidem).  

 

 A resposta de Cuba veio rápida. No mesmo dia em que os EUA diminuíram as cotas 

de açúcar, o governo cubano sancionou a lei n.º 851 autorizando a expropriação de bens ou 

empresas pertencentes a pessoas fisicas ou jurídicas dos EUA, quando o governo julgasse 

conveniente para defender o interesse nacional. (idem, ibidem, p. 231). No Congresso dos 

Metalúrgicos de Cuba, Fidel anunciou que o ataque ecônomico não seria o bastante para 

retirar a independência de Cuba e que o povo cubano estaria disposto a lutar até o fim.  

 
They can take quota but cannot defeat revolution or triumph over people who are an 
example to all other peoples... don’t forget that there are thousands of Camilos in 
that people who are ready to fight. (CASTRO, 1960c).  

 

 A imagem dos contra-revolucionários, agora no ano de 1960, seria marcada por uma 

definição econômica. Tratava-se de um conflito de classes entre a revolução, do lado dos 

oprimidos, e os grandes poderes econômicos, associados à contra-revolução.  



 

 

110

   
They are all a band of wolves ready to devour fellow countrymen. They have pinned 
their hopes on vested interests and soldiers of foreign hierarchy wich controlled our 
contry. But this is futile hope, for people will defende revolution with unbelievable 
heroism. We know that we must do to consolidate revolution. We know who traitors 
are and why they are against revolution. Poor, humble, those who have been 
exploited are on side of revolution. This is end of exploiters, powerfull interests in 
our country and beginning of end for then in word at large. Nothing suprises us – 
Neither treason nor aggression. Those with right on their side always win. Those 
who thought thar January 1, 1959 marked end of struggle did not understand that 
fight still ahead against powerful oligarchy. (idem, ibidem).   

 

 A União Soviética, seis dias depois, declarou que compraria as cotas de açúcar 

cortadas pelos EUA e que apoiaria Cuba contra qualquer tentativa de intervenção militar. 

(idem, 1998, p. 233). O conflito tomava uma dimensão mundial e adentrava nos conflitos da 

Guerra Fria.  

No dia 06 de agosto, o governo cubano decidiu expropriar uma série de empresas 

norte-americanas. Convidou, assim, o povo cubano para o Ginásio de Esportes do El Cedro. 

Uma multidão formada pelas milicias nacionais, pelo Exército Rebelde e por civis lotou o 

estádio. Antes do início do discurso de Fidel, o povo cantava e dançava, dando provas de 

extrema alegria. Gritavam: ¡Cuba sí, yanquis no!. Canatavam o hino ¿Qué tiene Fidel, que los 

americanos no pueden con él?! (REVOLUCIÓN, 1959e)  

Quando Fidel se aproximou do microfone, uma onda de ovação, gritos e aplausos 

impediram que iniciasse o discurso. O hino nacional, único recurso que poderia acalmar a 

multidão, iniciou-se. Só depois dele Fidel pôde falar. (idem, ibidem).  

Entretanto, as cordas vocais de Fidel estavam afetadas seriamente e sua voz começava 

a falhar. Da multidão ouviam-se gritos que pediam para que ele descansasse, que não falasse 

mais e que Raúl tomasse o seu lugar. Raúl assumiu e pôs-se a ler a resolução n.º 01 de 

nacionalização de empresas estadunidenses. Os gritos retornaram da multidão: ¡Cuba sí, 

yanquis no!. Fidel retornou ao microfone e continuou a leitura da resolução. Quando fazia 

referência a uma empresa nacionalizada, a multidão gritava ¡Se llamaba!. (idem, ibidem). 

Fidel, assim, declarou Semana de Júbilo Popular e por toda Cuba foram organizados enterros 

simbólicos das empresas nacionalizadas. Todo o ódio estimulado contra o imperialismo norte-

americano encontrava agora um milagre real. O líder máximo e sua revolução caminhava para 

a libertação.  

 A política de resistência exercida por Fidel aos EUA configurou-se, assim, em uma 

grande admiração à sua pessoa, não só no interior de Cuba, mas também em todo o mundo. O 
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conflito entre EUA e Cuba servia como um dos elementos solidificadores do carisma do 

grande líder.   

6. Declarações Finais 
 

O século XX acabou, como disse Hobsbawm (1994), “em problemas para os quais 

ninguém tinha solução.” (HOBSBAWM, 1994, p. 537). O colapso da URSS significou o 

fracasso do sistema soviético, isto é, “da tentativa de basear toda uma economia na 

propriedade universal, pelo Estado, dos meios de produção e no planejamento central que 

tudo abrangia...” (idem, ibidem, p. 542). Simbolicamente, não era simplesmente um sistema 

que fracassava, mas todo um conjunto de ideologias que carregava em seu cerne a 

constituição de uma sociedade igualitária.  

Cuba tornou-se o último bastião socialista da terra, embora não mais creditada como 

nos anos em que maravilhou o mundo. A crença de que o fim do capitalismo encontrava a sua 

data marcada no destino da história desapareceu e, junto com ela, a própria história chegou ao 

seu fim. Como disse Eder Sader, na década de 60, discutia-se quando seria o fim do 

capitalismo, hoje, discute-se qual é o seu futuro.  

A euforia da Cuba revolucionária não resistiu ao breve século XX nem mesmo entre 

os próprios cubanos. Do carisma do líder aqui estudado, marcado pelas mobilizações de 

massa e as festas de rua, o mundo novo que surgiu foi o mundo burocrático, pautado na 

hierarquia e disciplina rígida, na militarização do cotidiano e na vigilância e repressão estatal.  

Uma casta burocrática, que através do Estado, e em nome do interesse coletivo, tomou 

o controle de toda a economia, assumiu também o papel do antigo patronato anterior a 1959. 

Os porcos, que viviam nos chiqueiros, assumiram a casa do fazendeiro, e aos poucos 

começaram a ler jornais, fumar charutos, jogar baralho e a agir como homens.  

O operário cubano, tão vangloriado nos discursos dos dirigentes políticos socialistas, 

continuaram afastados dos meios de produção e condenados a vender a sua força de trabalho 

em troca de um salário. Do seu trabalho alienado, a mais-valia permaneceu ainda a ser 

retirada para sustentar uma casta de homens que vivem do trabalho alheio. Como disse Weber 

(1997),  

 
No fundo não muda nada quando a pessoa do senhor daquele aparelho é mudada, 
quando por exemplo, um presidente do Estado ou ministro  dispõe sobre ele, em 
lugar de um fabricante privado. A ‘separação’ do instrumento continua de qualquer 
maneira. (WEBER, 1997, p. 258).  
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Politicamente, a revolução cubana derrubou a tirania de Fulgêncio Batista para 

estabelecer uma nova ditadura. A liberdade de expressão foi eliminada com o controle pleno 

do Estado sobre os meios de comunicação e através dos mecanismos de vigilância, tais como 

os Comitês de Defesa da Revolução, comitê organizado em cada quadra de cada cidade.  

Cuba reproduziu a história do breve século XX: construiu e destruiu a utopia. Nunca 

na história da ilha, os cubanos puderam mirar o sonho da Cuba libre de uma distância tão 

curta como nos anos 1959-1960. “Acho que todo mundo da minha geração sente uma 

nostalgia do ano de 1959”, me disse um senhor cubano cujo nome não revelarei por motivos 

de segurança. A esperança tornou-se nostalgia.  

A nossa pesquisa  centrou-se no que podemos chamar, a partir de um olhar 

retrospectivo, de período eufórico da revolução cubana. Como vimos, o momento de luta 

revolucionária (1952-1958) impôs uma situação extraordinária natural nos tempos de guerra, 

enquanto que o momento de tomada e consolidação do poder de Estado (1959-1961) precisou 

de um conjunto de estratégias que forçassem um ambiente extraordinário para que o carisma 

persistisse.  

De toda forma, o carisma permaneceu como elemento hegemônico da estrutura de 

dominação no período de consolidação do poder de Estado. Embora o seu sentido já não 

apresentava a pureza do período de luta revolucionária e um determinado grau de aliança com 

a burocracia e a tradição fosse inevitável, ele resistiu.   

Três elementos foram fundamentais para a resistência do carisma em um cenário de 

rotinização: a resistência do espírito revolucionário, pautada no sacrifício pela causa maior; os 

milagres do grande líder, que fazia surgir um mundo novo em uma intensidade jamais antes 

vista; e o ambiente de paranóia coletiva, em que a sensação de perigo e de tensão criava um 

cenário de guerra. Tudo isto contribuía para que a ação social do revolucionário não se 

perdesse no mundo da rotina, em que as necessidades extraordinárias dessem lugar às 

necessidades normais da economia. O dinheiro, a família, o cargo, nos dois primeiros anos 

após a tomada do poder de Estado pelos revolucionários, não lograram eliminar as 

necessidades extraordinárias que o momento impunha: a dedicação à causa maior e à figura 

do líder que a encarnava.  

O certo é que a época da euforia se foi. As grandes mobilizações de massa espontâneas 

em torno do líder revolucionário, as campanhas populares para arrecadação de verbas para as 

reformas econômicas, as festas de rua para celebrar os milagres do grande líder, as doações 

espontâneas e o trabalho verdadeiramente voluntário, perderam-se no tempo. O cubano, como 



 

 

113

o revolucionário Carlos Franqui, venceu a guerra, mas foi condenado a sentir falta de algo 

mais: o futuro pelo qual lutou. (FRANQUI, 1981, p. 214).  

O carisma, como disse Weber, é uma dominação instável. Se ele conseguiu resistir nos 

primeiros anos de tomada do poder, não significa que ele permaneceria como elemento 

central durante todo o tempo que a revolução estivesse no poder. Ele perdeu-se nas malhas da 

burocracia antes mesmo de Fidel deixar o poder de Estado.  

A nossa pesquisa é, portanto, uma tarefa incompleta. Ela debruça-se sobre o período 

de maior expressão da dominação carismática e cria a idéia de uma resistência do carisma às 

investidas burocráticas e tradicionais. Orienta-nos a ver a continuidade, quando o carisma é 

ruptura. Orienta-nos a ver a permanência, quando carisma é instável e passageiro.  

A sua tarefa foi justamente esta: a de tencionar os tipos de dominação de tal modo que 

fosse possível a um homem do nosso tempo compreender a dedicação exclusiva à revolução e 

à Fidel Castro que marcaram o período eufórico da revolução, ao mesmo tempo em que 

outros tipos de domínio cresciam e ocupavam espaço. A oposição entre o carisma daquele 

momento e o modelo burocrático atual talvez seja o instigante da nossa questão. “os animais 

subiram ao topo e olharam em volta, à luz clara da manhã. Sim, era deles – tudo quanto 

enxergavam era deles.”. (Orwell, s.d., p. 08). A euforia da tomada do poder se afirmou 

rapidamente. Mas, a resistência do carisma durou até quando? Quando foi que a euforia 

acabou nas malhas da mais fria burocracia? Um dia os bichos foram até a casa dos porcos e 

observavam da janela, homens e porcos jogando cartas. Assustados, “olhavam de um porco 

para um homem e de um homem para um porco outra vez, mas se tornara impossível 

distinguir quem era homem, quem era porco”. (ORWELL, s.d., p. 50).  
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