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É muito mais elegante 
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Chegasse mais adiante 

Carrega o peso da dor 

Como se portasse medalhas 

Uma coroa, um milhão de dólares 

Ou coisa que os valha 

Ópios, édens, analgésicos 

Não me toquem nesse dor 

Ela é tudo o que me sobra 

Sofrer vai ser a minha última obra 

Paulo Leminski  



RESUMO 

 

Essa dissertação examina a obra autobiográfica Antes que Anoiteça, do escritor cubano 

Reinaldo Arenas. Nascido em 1943, sob o signo da ditadura de Fulgêncio Batista, viu o 

socialismo ser instaurado na Ilha em 1959, sendo parte de um grupo alvo que a Revolução quis 

atingir: a juventude. Sob o preceito do Homem Novo, que considerava como dever do homem 

cubano ser viril e defensor ferrenho dos ideais revolucionários, os jovens foram moldados para 

atingir esse modelo de masculinidade e de guerrilheiro. Escritor e homossexual, enfrentou-a em 

duas frentes, visto que escritores contrários ao regime eram considerados 

contrarrevolucionários e, portanto, intoleráveis; além da perseguição contra os homossexuais. 

Foi exilado pelo porto de Mariel em 1980, num movimento migratório formado em sua maioria 

por jovens que foram coagidos a apoiar e sustentar a Revolução, mas que sofreram perseguições 

por suas convicções contrárias ao regime e à moral vigente. Pelo seu relato, identificamos duas 

formas que Arenas utilizou como resistência. Uma, sua própria escrita. Para ele, a literatura era 

sua forma de existir e atuar no mundo, tanto com sua autobiografia, um grito pela liberdade e 

contra a opressão, quanto em seus livros que, mesmo ficcionais, faziam claras alusões e duras 

críticas ao Castrismo. Segundo, Arenas utilizou sua homossexualidade como rebeldia contra a 

moralidade cubana. Exilado e devastado pela AIDS, o autor julgou não ter recebido o 

reconhecimento que merecia em vida, e a autobiografia surge como um modo de corrigir esse 

negligenciamento e uma forma de existir entre os indivíduos quando ele partisse desse mundo. 

Todas essas questões foram analisadas sob a ótica das Escritas de Si, focando no sujeito 

autobiográfico de Antes que Anoiteça, fonte principal deste trabalho. Estruturado em três 

capítulos, examinaremos num primeiro momento a infância de Arenas e a idealização que o 

mesmo faz desse período de sua vida. Seguindo a cronologia, no segundo capítulo já se 

apresenta um Arenas jovem, entusiasmado pela Revolução, onde também discutiremos 

questões como a tradição machista cubana, a vida literária de Arenas, o Projeto do Homem 

Novo de Che Guevara e o lugar dos intelectuais e homossexuais na Revolução. No terceiro 

capítulo, acompanhamos a saída do autor por Mariel e o que encontrou ao chegar nos Estados 

Unidos da América, período onde refletiu sobre si mesmo e todo o corpo de sua obra. Nosso 

principal objetivo é apresentar um indivíduo rebelde, que julgava não ter encontrado seu lugar 

no mundo e que sofrera inúmeros exílios durante sua vida: seja dentro da Ilha, pela repressão à 

sexualidade e à escrita; seja por sua condição de marielito ou pela AIDS. Apresentado em Antes 

Que Anoiteça, Arenas busca uma justiça pós-morte que não recebeu em vida, e todos os 



argumentos dessa dissertação visam a compreensão da mensagem que o autor almejou 

cristalizar na escrita autobiográfica.  

 

Palavras-chave: Reinaldo Arenas, Revolução Cubana, exílio, autobiografia, Geração Mariel. 

  



ABSTRACT 

 

This dissertation examines the autobiographic work Before Night Falls, by the cuban writer 

Reinaldo Arenas. Born in 1943, under the sign of Fulgêncio Batista’s ditactorship, saw the 

socialism being implemented on the island in 1943, being part of a target group that the 

Revolution wanted to reach: the youth. Under the precept of the New Man, which considered 

as a duty of the cuban man to be viril and strong defensor of the revolutionary ideas, the youngs 

were modeled to achieve this model of masculinity and guerrilla man. Writer and homossexual, 

faced it on two fronts, since the writer oppositors of the regime were considered 

counterrevolutionaries and, therefore, intolerable; besides the persecution of homossexuals. 

Was exiled by the port of Mariel in 1980, in a migratory movement mostly forged by young 

people who where coerced to support and sustain the Revolution, but who suffered persecutions 

for their convicctions against the regime and the prevailing morale. By its report, we identify 

two forms that Arenas used as resistance. For one, his own writing. For him, the literature was 

his forme of existence and acting in the world, both with the autobiography, a scream for 

freedom and against oppression, and his books that, even though ficcional, made clear allusions 

and harsh critics to Castrism. Second, Arenas used his homossexuality as rebellion against the 

cuban morale. Exiled and devastated by AIDS, the author judged that he didn’t have the 

recognition he deserved in life, and the autobiography emerge as a way to correct this neglect 

and a way to exist among the individuals once he was gone. All this questions were analyzed 

by the optics of Writing of the Self, focusing on the autobiographical subject in Before the 

Night Falls, principal source of this work. Estructured in three chapters, we will examine first 

Arena’s childhood and the idealization that he makes of this period from his life. Following 

chronology, in the second chapter appears a young Arenas, enthusiastic about the Revolution, 

where we also discuss questions like the cuban machista tradition, Arena’s literary life, the New 

Man Project of Che Guevara and the place of intelectuals and homossexuals within the 

Revolution. In the third chapter, we follow the author’s escape by Mariel and what he found in 

the United States of America, period where he meditated about himself and all the body of his 

work. Our main goal is to presente na rebellious individual, who judged never founding his 

place in the world and who suffered countless exiles during his life: be on the Island, by the 

repression of his sexuality and writing; be by his condition of marielito or by AIDS. Presented 

in Before the Night Falls, Arenas seeks for a post mortem justice he didn’t get in life, and all 

the arguments of this dissertation seek the comprehension of the message Arenas seeked to 

cristalyze in his autobiographic writing.  



 

Key-Words: Reinaldo Arenas, Cuban Revolution, exile, autobiography, Mariel Generation.  
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INTRODUÇÃO 

 

Quando voltei do hospital para meu apartamento, fui me 

arrastando até uma fotografia de Virgilio Piñera que está na parede; ele 

morreu em 1979. Eu lhe disse o seguinte: ouça bem o que vou lhe dizer, 

preciso de mais três anos de vida para terminar minha obra, que 

representa minha vingança contra quase todo o gênero humano [...] já 

se passaram quase três anos desde aquele pedido desesperado. Meu fim 

é iminente. Espero manter a lucidez até o último instante. Obrigado, 

Virgílio. 

 

Reinaldo Arenas, 1990 

  

O ano de 1980 foi um ano emblemático na história de Cuba. Nesse período, 

aproximadamente 125 mil cubanos tiveram autorização oficial para deixar o país e o fizeram 

em todos os tipos de embarcações, até as mais precárias, através do porto de Mariel rumo aos 

Estados Unidos e alguns, posteriormente, para outros países da América e Europa. Em sua 

maioria, e no início desse processo, foram jovens que se colocaram na condição de dissidentes 

políticos. Estes, em grande medida, tinham crescido sob o signo do regime de Fidel Castro, a 

quem muitos apoiaram, mas de quem acabaram por se distanciar. O início desse processo 

ocorreu quando um grupo de dissidentes buscou asilo na embaixada do Peru em Havana. Como 

essa iniciativa não foi oficialmente coibida, logo o movimento se tornou avassalador. Tratou-

se de um processo singular nunca antes visto no continente, no qual milhares de indivíduos 

reclamavam seu direito à escolha dos encaminhamentos de suas vidas. Esses eventos tornaram-

se impactantes ainda mais porque Cuba era divulgada como o exemplo revolucionário bem-

sucedido e expor uma crise interna dessa magnitude poderia fragilizar o sustentáculo dessa 

propaganda em nível mundial. 

Por outro lado, o governo Castrista, ao constatar a dimensão que o movimento tomara 

e sem possibilidade de reversão desse processo tomou uma iniciativa radical, para 

contrabalançar essa saída em massa do país. Aproveitou-se desse momento dramático e abriu 

prisões e manicômios e adicionou aos dissidentes toda ordem de pessoas indesejadas pelo 

regime sob a alegação, que acabou por prevalecer, de expurgar a escória cubana pelo 

emblemático porto. A mensagem era clara: “vão embora, Cuba não quer vocês aqui!”. Essa 

ideia foi muito bem veiculada, em uma estratégia discursiva amplamente divulgada por toda a 

mídia cubana e que se dissiminou no imaginário não apenas local. O objetivo era enxovalhar 

os dissidentes e conspurcá-los sob a pecha de traidores da Revolução, não merecedores da 
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consideração dos governantes e da população cubana. Sob essa concepção, a mensagem era 

evidente; tratavam-se de pessoas ingratas, que a partir do momento em que clamavam por 

liberdade colocaram seus interesses pessoais acima do projeto unívoco coletivo e, por isso, não 

mereciam mais viver em Cuba. Nesse processo de desconstrução a mensagem era clara: por sua 

própria iniciativa, os dissidentes se tornaram insignificantes perante a grandiosa Revolução de 

1959 e deveriam deixar o país definitivamente. 

Fundamental destacar que grande parte dos integrantes desse processo eram jovens 

que se formaram ideologicamente no interior dos preceitos de um projeto bastante peculiar: o 

ideário do Homem Novo. Esse ideário não era inédito, nem local, mas teve contornos 

especificamente delineados por Che Guevara e suas primeiras aparições, nessa etapa em Cuba, 

datam logo do início da Revolução, por volta de 1965. Em um acontecimento tão impactante 

como a Revolução Cubana, quando os guerrilheiros de Sierra Maestra destruíram a antiga 

ordem para fazer surgir uma nova, urgia também a elaboração de uma específica concepção 

social, a qual forjaria um novo tipo de homem capaz de sustentar e defender aguerridamente a 

nova nação que se erigia e que a definiria.  Esse processo propunha criar uma nova modalidade 

de cidadão e excluía, além das mulheres, também os homossexuais, considerados adeptos de 

uma postura desviante do comportamento ideal de um homem revolucionário. Por sua vez, o 

modelo almejado deveria ser o homem viril, que carregava consigo o dever e a devoção para 

com a Revolução e seus valores supostamente incontornáveis. Essa questão basilar acabou por 

forçar o exílio do autor que examino nessa pesquisa, Reinaldo Arenas, e que deixou o país no 

momento emblemático anteriormente referenciado, abandonando antes sua crença na revolução 

à qual se devotara.  

O êxodo de Mariel teve sua representação midiática em diversos formatos. Na 

cinematografia, por exemplo, em filmes paradigmáticos Al Pacino é o traficante cubano exilado 

Tony Montana em Scarface e Javier Bardem deu vida ao escritor Reinaldo Arenas em Before 

the night falls. Foi assim que Arenas chegou ao meu conhecimento no início de 2015, por 

intermédio de um amigo que então era, também, meu professor. Certa vez anotei o nome do 

escritor e, numa pesquisa posterior, me deparei com o filme sobre a sua vida. Descobri que fora 

baseado em uma autobiografia e logo a adquiri. Ao concluir a leitura, estava repleta de questões 

e fascinada pela história de vida de Arenas e já em 2016 surgiu o projeto de pesquisa do qual 

essa dissertação é fruto.  

A citação desses dois acontecimentos que marcaram a história cubana não foi 

ocasional. A compreensão desse projeto, suas implicações e desdobramentos são fundamentais 
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para situar nosso objeto de pesquisa e compreender a vida e obra desse autor, visto que ele 

próprio foi um marielito por excelência. Na epígrafe acima, que também não foi reiterada ao 

acaso, Arenas se refere ao inverno de 1987, quando, no exílio nova iorquino, retornou ao seu 

apartamento após ser diagnosticado como portador de AIDS. Urgia a necessidade, mais que 

nunca, de concluir sua obra literária antes que a doença o vencesse. Quatro meses depois 

cometeria suicídio, nesse mesmo apartamento, tendo concluído sua obra mais conhecida e que 

fundamenta o exame que aqui procedo.  

No entanto, o fim do autor já se apresentara a ele de duas formas. Nascido sob a 

ditadura de Fulgêncio Batista e passando a juventude sob a sombra do Castrismo, a 

impossibilidade de desenvolver sua vida literária em Cuba era para ele como sua morte 

simbólica, uma vez que, de seguidor fiel, passara a apontar as mazelas do regime revolucionário 

a quem ele servira. A repressão sistemática contra escritores1 considerados opositores ao regime 

ou contrarrevolucionários, por um lado, e também contra os homossexuais, por outro, categorias 

nas quais o escritor se encaixava, colocou Arenas em uma posição dissidente da qual ele jamais 

se desvinculou. Arenas foi condenado duplamente pelo regime justamente pelos fatores que ele 

considerava essenciais e imprescindíveis na composição de sua individualidade: sua escrita e 

sua sexualidade. A censura e a perseguição que sofreu no país, segundo o julgamento do próprio 

Arenas, representavam o pior dos horrores que poderiam acometer um ser humano, pois era a 

privação do próprio direito de ser e existir.  

Todo esse descontentamento levaria o autor a integrar o que posteriormente se 

denominou como Geração Mariel2. Essa designação foi direcionada a um grupo específico de 

escritores que se uniram no exílio para propor uma alternativa identitária às duas outras que 

foram atribuídas a estes outsiders. Durante dois anos, de 1983 a 1985, esse grupo publicou a 

revista Mariel, cujas edições versavam sobre cultura cubana, escritores, pintores, temas como 

a homossexualidade, dentre outros. A revista incluía uma variedade de temas que os criadores 

consideravam como parte constituinte de suas trajetórias e representativos das suas identidades, 

 
1 Há que se fazer referência ao caso do dissidente Heberto Padilla e o discurso proferido por Fidel em 1961, 

endereçado aos intelectuais. A partir de então já se delineava o lugar conferido aos escritores no regime, de defesa 

indiscutível da Revolução e sua sustentação a partir de um discurso pró-castrismo. Todavia, somente na década de 

70 se observa um maior enrijecimento do regime, consequência do estreitamento dos laços entre Cuba e União 

Soviética. O caso Padilla, em 1971, marcou o início da repressão e censura a artistas considerados 

contrarrevolucionários e viria a opor definitivamente Arenas e sua geração ao regime. Todas essas questões serão 

analisadas em um tópico específico na dissertação. 
2 Termo destacado por Rickley Leandro Marques em sua tese, publicada em livro, “A Condição Mariel – memórias 

subterrâneas da Revolução Cubana”. Sua reflexão sobre o fenômeno que levou mais de 125 mil cubanos ao exílio 

será também examinada, para compreender a trajetória de Arenas até 1980, com o propósito de responder até que 

ponto os acontecimentos analisados por Marques influenciaram e deram novos contornos à vida do autor. 
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para se auto afirmarem enquanto um grupo particular. Consideravam-se marcados por uma 

condição especial: dissidentes, intelectuais e não escórias, como passaram a ser percebidos em 

Cuba e mesmo nos Estados Unidos, sob o impacto da disseminação massiva dessa denominação 

a partir dos veículos de comunicação cubanos. Em face da retórica castrista que recaía sobre 

todos eles, era necessário contarem sua própria versão da história, visto que se em Cuba não 

eram bem quistos, tampouco foram bem recebidos por seus compatriotas em Miami. Saíram do 

país sob o estigma de escórias humanas e a denominada velha guarda cubana exilada nos 

Estados Unidos, muitos desde a revolução em 1959, também os receberia com desprezo, por 

motivos distintos, já que viam estes jovens como fruto de anos da doutrinação comunista de 

Castro. Essa perspectiva também se disseminou nos Estados Unidos e os afetou duplamente. 

Da epígrafe destacada no início desse texto podemos depreender dois aspectos quando 

se perspectiva Arenas. Primeiro, o sentimento de que sua morte física seria compensada pela 

sua vingança, termo usado por ele: mesmo que seu corpo padecesse, ele estava certo de que ela 

se realizaria por meio da sua literatura.3 Segundo, a importância que Arenas conferia aos seus 

escritos, pois eram suas principais armas, sobretudo contra Castro e as mazelas que ele 

considerava ter o regime disseminado na ilha. O autor buscou contar a sua verdade e encontrou 

esse aporte na escrita. Quando no exílio e já ciente da contaminação pela AIDS, que à época 

não conhecia paliativos, sua morte era iminente e urgia concluir sua obra testemunho, cuja 

escrita ele retomara no exílio e, por esse motivo, ele pedia forças ao amigo e escritor Virgílio 

Piñera. Esse projeto de escrita deu novo fôlego e um imperativo moral para que ele concluísse 

sua escrita testemunho, já que ele considerava ser esta o sentido de sua própria existência. Seu 

propósito foi confirmado, uma vez que sua escrita e sua mensagem se tornaram perenes e 

saltaram das páginas dos livros às telas de cinema e encontraram acolhida em amplos segmentos 

ao redor do mundo. Assim, esse trecho aponta um dos motivos pelo qual o autor dá continuidade 

ao projeto autobiográfico.4 Sua concepção de vingança seria lograda somente após sua morte, 

seu último sopro de vida já seria uma batalha vencida. Nesse sentido, os escritos de Arenas são 

marcados por um caráter fortemente testemunhal, que legitimam seu lugar de fala; ele almejava 

 
3 Essa esperança de Arenas estava fortemente vinculada ao contexto internacional. Foi justamente nessa época que 

ocorreu a redemocratização da maioria dos países latino-americanos, então sob governos ditatoriais. Mesmo 

vacilante, o autor acreditava que o Castrismo poderia se dissolver frente a essa onda política; chegando inclusive 

a escrever um manifesto que posteriormente contou com a assinatura de muitos intelectuais à época e que ficou 

conhecido como “Um plebiscito a Fidel Castro”.  
4 Veremos que o início dessa escrita ocorre ainda em Cuba, em um momento em que o autor fugia da polícia 

revolucionária. Entretanto, ela é interrompida com sua prisão e apreensão de seus manuscritos, sendo retomada 

apenas após sua chegada aos Estados Unidos. 
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que estes contribuíssem para nortear o povo rumo a derrubada de Castro, ao denunciar  os 

horrores cometidos pelo regime cubano.5 

Até aqui, a reflexão fundamentou-se na autobiografia de Arenas, que se constitui em 

nossa principal fonte. Ele assinala em sua carta de despedida: 

 

Lhes deixo pois como legado todos meus terrores, mas também a esperança de que 

Cuba logo será livre. Me sinto satisfeito por ter podido contribuir mesmo que 

modestamente para o triunfo dessa liberdade.  [...] Ao povo cubano tanto no exílio 

quanto na Ilha, os conclamo para que sigam lutando pela liberdade. Minha mensagem 

não é uma mensagem de derrota, mas sim de luta e esperança. Cuba será livre. Eu já 

o sou. (ARENAS, 2009, p. 377)  

 

 Fontes adicionais também foram utilizadas neste trabalho, como, por exemplo, um 

livro contendo as cartas enviadas pelo autor a seus amigos Jorge e Margarita Camacho. 

Residentes na França, eles foram os responsáveis por publicar a maioria das obras do escritor 

no exterior, mesmo quando ele ainda vivia em Cuba e lhes eram enviadas clandestinamente. 

Após a morte de Arenas, ambos continuaram sendo os representantes legais do autor. Margarita, 

inclusive registra que as cartas podem ser utilizadas para corroborar muitas das informações 

presentes na autobiografia e o uso deste livro na presente pesquisa será com este fim, além de 

possibilitar compreender melhor a relação de Arenas com o exterior, sem perder de vista a fonte 

principal que é o relato autobiográfico.  

Num exercício hermenêutico, trata-se de reconstruir e compreender o contexto de 

privação da liberdade de expressão e da própria existência na Cuba revolucionária, era tudo na 

e para a Revolução. Não havia espaço para os projetos pessoais de um jovem que gostaria de 

gozar da liberdade criativa e também sexual; na defesa desses direitos ele militava com 

engajamento incondicional e seu inconformismo não foi vergado sequer pelas punições que o 

regime lhe imputou; sob os dogmas revolucionários cubanos, essas manifestações eram 

consideradas como egoístas e contrarrevolucionárias. Enquanto em Cuba Reinaldo Arenas foi 

impedido de integrar quaisquer espaços literários e caiu no mais completo ostracismo, nos 

Estados Unidos ele pode veicular suas ideias e encontrou uma audiência atenta e crescente, 

mesmo encontrando diversos obstáculos. 6 Em nível internacional, ele se tornara um escritor 

 
5 Importante ressaltar que, neste ponto, não podemos retirar da sua autobiografia algo inexistente. Arenas não 

apresenta uma solução concreta para o problema do Castrismo. O que ele faz é situar-se numa posição dissidente, 

ao contrário de muitos intelectuais com posições laudatórias à Revolução. Ele acreditava que ao denunciar o 

regime, a sociedade cubana tomaria as providências necessárias para a derrubada do ditador, mas isso não significa 

que Arenas possuía um projeto político para quando isso ocorresse.  
6 A principal denúncia de Arenas no exílio era sobre a censura que sofreu por parte de editores devido às suas 

críticas abertas ao regime Castrista. Agora que ele podia efetivamente gritar, não significava que ele seria de fato 
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reconhecido e premiado e o que se sabia dele era que se tratava de um brilhante literato cubano, 

confinado em seu país, sem o direito de ir e vir, de resto uma condição que afetava a maioria 

dos cubanos. Paradoxalmente, em seu país natal era um escritor pouco conhecido, considerado 

traidor, antirrevolucionário, homossexual e, por consequência, relegado ao ostracismo. Na 

ambiência revolucionária, sobretudo no interior do projeto do Homem Novo, a 

homossexualidade deveria ser alijada ou confinada como uma mácula social intolerável. Em 

razão disso, a forte repressão de que foi alvo Arenas, que jamais se conformou em viver sua 

condição no silêncio e nas sombras. 

Contudo, a questão principal deste trabalho não é explicar a obra autobiográfica como 

mera produção do mundo existente. É apreender, e dessa forma historicizar, o discurso de um 

indivíduo que por grande parte da sua vida viveu sob duas ditaduras e em constante censura e 

repressão, que ele julgava imputada não só pelo Estado, mas também pelo seu ambiente 

familiar. Arenas via no regime, mas principalmente na figura por ele considerada 

megalomaníaca de Fidel Castro, a destruição de toda uma geração (na qual ele se incluía) e que 

já considerava perdida para sempre. Portanto, o enfoque aqui não é a reconstrução da realidade 

histórica por meio da autobiografia, mas sim no sujeito.7 

Esse tipo de abordagem é possível somente se considerarmos esse modo de escrita 

como uma forma própria do sujeito moderno de expressar-se.8 Este, ressurge por meio desta 

perspectiva, ressignificando o passado e projetando um futuro. Num momento de introspecção, 

 
ouvido. Ainda havia um tabu muito grande em relação a Revolução Cubana, com muitos apoiadores, tendo sido 

ele criticado também por intelectuais de esquerda devido à sua postura crítica. 
7 O trabalho da historiadora Ângela de Castro Gomes (GOMES, Ângela de Castro (org.) Escritas de si, escritas da 

história. Rio de Janeiro: FGV, 2004) foi fundamental para se pensar essa abordagem da autobiografia. Em 

passagem na qual a autora discorre sobre a questão da verdade nesse tipo de escrita, ela enfatiza que não se trata 

de reconstruir a realidade por meio da escrita de si, mas sim de compreender o que o autor viu e sentiu em meio 

aos acontecimentos de seu tempo. 
8 Tivemos a preocupação de pontuar a importância do sujeito e sua trajetória para o conhecimento histórico. Para 

isso, foram lidos autores como Philippe Artières (ARTIÈRES, Philippe. Arquivar a própria vida. Revista Estudos 

Históricos. Rio de Janeiro, n.21, 1998/01. Dossiê Arquivos Pessoais.), Contardo Calligaris (CALLIGARIS, 

Contardo. Verdades de autobiografias e diários íntimos. In: Revistas Estudos Históricos. São Paulo, v.11, nº 21, 

1998, p. 43-58.), Maria Teresa Cunha (CUNHA, Maria Teresa. Diários pessoais: territórios abertos para a 

História. In: PINSKY, Carla Bessanezi; LUCA, Tânia Regina de (org.) O historiador e suas fontes. São Paulo: 

Contexto, 2009, p. 251-279.), Michel Foucault (FOUCAULT, Michel. A escrita de Si. In: MOTTA, Manoel (org.) 

Michel Foucault: ética, sexualidade, política. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2010, p. 144-162.), Peter Gay 

(GAY, Peter. O traço comum. In: O coração desvelado: a experiência burguesa da Rainha Vitória à Freud. São 

Paulo: Companhia das Letras, 1997, p. 337-376.), Ângela de Castro Gomes (GOMES, Ângela de Castro (org). 

Escritas de si, escrita da História. Rio de Janeiro: FGV, 2004, p. 7-27.). e Leonor Arfuch (ARFUCH, Leonor. O 

Espaço Biográfico: Dilemas da Subjetividade Contemporânea. Tradução de Paloma Vidal. Rio de Janeiro: 

EdUERJ, 2010.) A reflexão destes autores contribuiu para minha percepção sobre a notoriedade que os estudos de 

trajetórias individuais têm ganhado no campo da História, bem como refletir sobre o processo de elaboração e 

mesmo de deturpação da vida ao ser narrada.  
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Arenas projeta a si mesmo e confere novo significado à sua história de vida, concedendo a ela 

um propósito. Em Cuba, isso não era possível. Em seu próprio país, Arenas estava em constante 

fuga da repressão e lutando pela sua sobrevivência, ameaçada também pela sua sexualidade, 

considerada desviante pelo regime, e pelos seus questionamentos, por meio da sua escrita, aos 

rumos políticos do país. Somente no exílio, longe do alcance da repressão castrista, o autor teria 

a possibilidade de um profundo e contínuo período de reflexão sobre si e pôde levar a cabo a 

escrita de suas memórias. Dessa forma, podemos classificar sua obra autobiográfica também 

como uma possibilidade de literatura de exílio. 

Para perscrutar essa escrita pessoal, uma série de autores guiaram a reflexão sobre o 

fazer autobiográfico, tornando-se possível enfatizar o sujeito que projeta a si mesmo. Peter Gay, 

em sua obra “O Coração Desvelado”, faz uma análise detalhada sobre a era vitoriana e o que 

significou os sentimentos para os indivíduos do século XIX. Apesar de analisar especificamente 

os diários íntimos e cartas pessoais, seu texto nos faz pensar acerca da abertura do sujeito 

moderno às emoções e especialmente para a confissão, esse ato de mostrar-se/abrir-se para o 

outro. Segundo o autor:  

 

Na verdade, o que espanta nessas tentativas vitorianas de auto-análise não é muito o 

que escondiam, e sim, além do seu número, tudo o que revelavam. [...] com o objetivo 

de mostrar como esse século se envolveu com o coração mais ou menos desvelado: a 

democratização do amor romântico, a moda autobiográfica, a biografia, a história, a 

ficção imaginária, o papel das artes plásticas e da música na introspecção. (GAY, 

1999, p. 374) 

  

Assim, a chave de compreensão aqui é pensar a modernidade ocidental e seu 

individualismo próprio. O homem reclama um lugar para si como constituinte dessa 

modernidade e como indivíduo singular, que mesmo formando parte de um todo não se dilui 

nele. Reportando-me à citação acima, uma vez que, apesar de períodos históricos distintos, 

contribui para a reflexão sobre o meu objeto de pesquisa, a especificidade da era vitoriana 

centra-se no fato de que “a moderna doutrina do individualismo, uma herança da Renascença, 

que ampliou persistentemente suas conquistas entre os vitorianos, servia de caminho tanto para 

a liberdade pessoal como para o isolamento psicológico”. (GAY, 1999, p. 375). Nesse 

momento, quando os sentimentos falaram mais alto que a razão, foi possível essa insurreição 

do sujeito moderno em toda sua plenitude, desdobrando-se nos inúmeros exemplares de cartas 

pessoais, diários íntimos, memórias, etc. Contribuindo com o exame que aqui se procede, 

Foucault também aponta um outro caminho. O filósofo defende que a origem das chamadas 

escritas de si localiza-se numa época bem anterior, que remete aos tempos clássicos: 
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Os hupomnêmata, no sentido técnico, podiam ser livros de contabilidade, registros 

públicos, cadernetas individuais que serviam de lembrete. Sua utilização como livro 

de vida, guia de conduta parece ter se tornado comum a todo um público culto [...] 

Eles constituíam uma memória material das coisas lidas, ouvidas ou pensadas: assim, 

eram oferecidos como um tesouro acumulado para releitura e meditação posteriores. 

(FOUCAULT, 1983, p. 147) 

 

Juntamente com a correspondência, os hupomnêmata são indicados por Foucault como 

categorias que subjetivam o discurso. Mais que para uma posterior leitura, os hupomnêmata 

serviam para exercícios diários de autoreflexão sobre o que se viu, ouviu ou pensou, como uma 

meditação e introspecção, não podendo ser tratados como um simples “suporte de memória”, 

como esse autor mesmo ressalta. Também não podem ser confundidos com um diário pessoal, 

pois eles “não constituem uma ‘narrativa de si mesmo’ [...] o movimento que eles procuram 

realizar é o inverso daquele: trata-se não de buscar o indizível, não de revelar o oculto [...] mas 

de captar, pelo contrário, o já dito: reunir o que se pôde ouvir ou ler, e isso com uma finalidade 

que nada mais é que a constituição de si” (FOUCAULT, 1983, p. 149). O filósofo ainda aponta 

razões pelas quais esses hupomnêmatas podem contribuir para uma espécie de formação de si 

mesmo. Através da escrita forma-se um processo de organizar a experiência e criar com isso 

um passado, ao qual se pode retornar quando necessário na ação. Esse recolher-se em si mesmo 

no ato da escrita e posteriormente na leitura é justamente a subjetivação do discurso tão própria 

das chamadas escritas de si. Ainda, os hupomnêmata são: 

 

[...] uma escolha de elementos heterogêneos. [...] O essencial é que ele possa 

considerar a frase retida como uma sentença verdadeira no que ela afirma, adequada 

em que nos prescreve, útil de acordo com as circunstâncias em que nos encontramos. 

A escrita como exercício pessoal feito por si e para si é uma arte da verdade díspar; 

ou, mais precisamente, uma maneira racional de combinar a autoridade tradicional da 

coisa já dita com a singularidade da verdade que nela se afirma e a particularidade das 

circunstâncias que determinam seu uso. (FOUCAULT, 1983, p. 151)  

 

Assim, ela reclama para si uma autoridade de verdade nessa organização de elementos 

tão heterogêneos, escolhidos de acordo com uma determinada circunstância. Foucault ainda 

aponta a principal diferença entre os hupomnêmata e as correspondências: 

 

Contudo, e apesar de todos pontos comuns, a correspondência não deve ser 

considerada um simples prolongamento da prática dos hupomnêmata. Ela é alguma 

coisa mais do que um adestramento de si mesmo pela escrita, através dos conselhos e 

advertências dados ao outro: constitui também uma certa maneira de se manifestar 

para si mesmo e para os outros. A carta torna o escritor “presente” para aquele a quem 

ele a envia. (FOUCAULT, 1983, p.156) 
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De todo modo, independente da diferença entre essas duas formas de constituição de 

si, Foucault alerta para essa subjetivação discursiva presente em ambos os casos, tão próprio à 

cultura ocidental moderna e a seu individualismo peculiar. Esse processo de subjetivação leva 

a distintas formas de escrita, dentre as quais a que aqui nos interessa, a autobiografia. Nesse 

passo, Philippe Artières também aponta para esse aspecto constitutivo das escritas de si e 

especificamente da escrita autobiográfica: 

 

Dessas práticas de arquivamento do eu se destaca o que poderíamos chamar uma 

intenção autobiográfica. Em outras palavras, o caráter normativo e o processo de 

objetivação e de sujeição que poderiam aparecer a princípio, cedem na verdade o lugar 

a um movimento de subjetivação. [...] arquivar a própria vida é se pôr no espelho, é 

contrapor à imagem social a imagem íntima de si próprio, e nesse sentido o 

arquivamento do eu é uma prática de construção de si mesmo e de resistência. 

(ARTIÈRES, 1998, p. 3) 

 

Ao fazer a pergunta e também formular a resposta “Pois, por que arquivamos nossas 

vidas? Para responder a uma injunção social”, Artières nos lembra que esse ato de se inscrever 

no papel sempre remete a algo, ou a alguém. No caso de Arenas, respondia à necessidade de 

perpetuar-se na escrita e deixar seu legado para os cubanos das gerações posteriores à sua. Nesse 

sentido, Artiéres ainda destaca a necessidade nos dias atuais de nos inscrever para existir, isso 

nos confere uma identidade, sempre construída e nunca totalmente alcançada: “não pomos 

nossas vidas em conserva de qualquer maneira [...] fazemos um acordo com a realidade, 

manipulamos a existência: omitimos, rasuramos, riscamos, sublinhamos, colocamos em exergo 

certas passagens” (ARTIÈRES, 1998, p. 3). Essas considerações são fundamentais ao examinar 

uma escrita autobiográfica. Aquela é uma seleção de momentos que se quer privilegiar. 

Por sua vez, focando a questão da elaboração do eu pela escrita, a historiadora Ângela 

de Castro Gomes indica uma resposta interessante para essa problemática, sobretudo para quem 

se propõe a examinar esse modo de escrita. A grande questão em se trabalhar autobiografia no 

campo da História: 

 

De um lado, haveria a postulação de que o texto é uma “representação” de seu autor, 

que o teria construído como forma de materializar uma identidade que quer 

consolidar; de outro, o entendimento de que o autor é uma “invenção” do próprio 

texto, sendo sua sinceridade/subjetividade um produto da narrativa que elabora. [...] 

nessa questão, começa a ganhar terreno a posição que considera que o indivíduo/autor 

não é nem “anterior” ao texto, uma “essência” refletida por um “objeto” de sua 

vontade, nem “posterior” ao texto, um efeito, uma invenção do discurso que constrói. 

Defende-se que a escrita de si é, ao mesmo tempo, constitutiva da identidade de seu 
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autor e do texto, que se criam, simultaneamente, através dessa modalidade de 

“produção do eu”. (GOMES, 2002, p. 16) 

 

Esse tipo de questão se apresenta devido a um aspecto muito particular do 

individualismo moderno. Com ele, surge uma nova categoria de indivíduo, calcada em dois 

princípios: a liberdade e a igualdade. Por um lado, temos o indivíduo como parte do coletivo, 

integrante de um contrato acordado socialmente e então igual perante os demais; por outro, 

temos o indivíduo livre e único, singular, mas com múltiplas responsabilidades dentro desse 

mesmo contrato. Na modernidade, essa reivindicação da singularidade do sujeito cria uma 

complexidade, que tem “implicações fundamentais para o estabelecimento das modalidades de 

produção de si anteriormente referidas [...] com essa nova categoria de indivíduo, transformam-

se, entre outras, as noções de memória, documento, verdade, tempo e história” (GOMES, 2002, 

p. 12). Na contemporaneidade, a concepção é de que o indivíduo é dotado de uma aura de 

verdade própria e incontestável. Separada da “verdade dos fatos”, ela ganha o status de 

sinceridade do sujeito, própria da constituição de si através da escrita autobiográfica: 

 

[...] a verdade passa a incorporar um vínculo direto com a subjetividade/profundidade 

desse indivíduo, exprimindo-se na categoria sinceridade e ganhando, ela mesma, uma 

dimensão fragmentada e impossível de sofrer controles absolutos. A verdade, não 

mais unitária, mas sem prejuízo de solidez, passa a ser pensada em sentido plural [...] 

(GOMES, 2002, p. 13-14) 

 

E isso não significa problema algum para o historiador ao trabalhar com fontes dessa 

natureza, afinal:  

[...]nesses casos, está descartada a priori qualquer possibilidade de se saber “o que 

realmente aconteceu” (a verdade dos fatos), pois não é essa a perspectiva do registro 

feito. O que passa a importar para o historiador é exatamente a ótica assumida pelo 

registro e como seu autor a expressa. Isto é, o documento não trata de “dizer o que 

houve”, mas de dizer o que o autor diz que viu, sentiu e experimentou, 

retrospectivamente, em relação a um acontecimento. (GOMES, 2002, p. 15)   

 

Esse trecho vai de encontro à nossa abordagem. Apresentar o sujeito Reinaldo Arenas 

significa apresentar o que o autor “viu, sentiu e experimentou” em relação aos acontecimentos 

da Revolução Cubana, ao projeto do Homem Novo, à censura intelectual, ao exílio. Nesse 

passo, Leonor Arfuch assinala que a especificidade da autobiografia, sob esse ponto de vista, é: 

 

Não tanto o devir de uma vida em sua temporalidade [...] mas o lugar outorgado ao 

outro, esse leitor que se presume inclemente e que se tenta exorcizar a partir da 

interpelação inicial, por meio da explicação de um pacto singular que o inclui, o pacto 

autobiográfico [...] tornado, assim, o leitor depositário da responsabilidade da crença, 
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atestada a pouco confiável inscrição do “eu” por esse “nome próprio”, podemos nos 

fazer ainda outras perguntas: quão “real” será a pessoa do autobiógrafo em seu texto? 

Até que ponto pode se falar de “identidade” entre autor, narrador e personagem? 

(ARFUCH, 2010, p. 52) 

 

Então, quão credível será esse personagem? Gomes afirma que essa temida “ilusão 

biográfica” (nos termos de Bourdieu) não existe, pois “a verdade como sinceridade o faria 

acreditar no que diz a fonte como se ela fosse uma expressão do que ‘verdadeiramente 

aconteceu’, como se fosse a verdade dos fatos, o que evidentemente não existe em nenhum tipo 

de documento” (GOMES, 2002, p. 15). Em razão disso sobressai a importância desse pacto 

autobiográfico apontado por Arfuch, fundamental ao se trabalhar com autobiografias. Contardo 

Calligaris também lança luz sobre essa questão do sujeito no ato de projetar-se no papel. 

Segundo ele, “o ato autobiográfico deve, para todos, sua eficácia ao fato de que ele não é 

nenhuma metalinguagem da vida, por assim dizer. A vida do sujeito moderno já é um ato 

narrativo, uma autobiografia performativa” (CALLIGARIS, 1998, p. 12). O autor reitera que 

“a autobiografia é o lugar onde o sujeito é sincero, e escrever significa dar consistência à própria 

subjetividade humana; fenômeno próprio da modernidade” (CALLIGARIS, 1998, p. 55). 

Tendo como pressuposto esse aparato teórico, historicizando a autobiografia e o seu 

discurso, o presente trabalho será estruturado em três partes. Em cada tópico busco defender o 

argumento de que Arenas utilizou a escrita de si, a sua própria trajetória, como modo de 

existência, com o propósito de transformação do mundo, mesmo após a sua morte, ciente da 

perenidade das obras canônicas; ele apostou na disseminação do seu próprio testemunho. Ele o 

faz minando internamente o principal argumento da Revolução Cubana acerca do Homem 

Novo: a juventude viril, que defendia os preceitos revolucionários inquestionavelmente e 

prontamente a defendê-la a qualquer custo, mesmo que isso significasse abrir mão de suas 

crenças e liberdades individuais. Para ele, além das suas ideias, sua sexualidade deveria ser 

externada naturalmente, sem cerceamentos e ele produziu um libelo contra a repressão castrista 

nessa e em outras questões, como a livre manifestação do pensamento e a liberdade de ir e vir. 

Em vida ele resistiu, como rebelde que era, usando o corpo e a literatura, que 

ressoariam na autobiografia contando a sua perspectiva na história da sua vida. A ênfase que 

recai nesses dois aspectos é proposital. Como reiterado, Arenas concebia esses dois aspectos (a 

escrita e a sexualidade) como interdependentes, o ato sexual alimentava e liberava o corpo para 

que a criatividade emergisse. Em uma ambiência repressiva, ele buscou se afirmar enquanto 

escritor dissidente e homossexual, enfatizando as perseguições por parte do regime e seus 
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padecimentos, justamente para existir no mundo posterior. Numa outra interpretação9, podemos 

sugerir que Arenas se coloca nessa condição de vítima para dar vazão ao seu projeto literário, 

visto que o autor julgou nunca ter recebido, em vida, o reconhecimento que merecia. Essa 

tentativa se mostra certeira pois através de sua autobiografia Arenas ganhou reconhecimento a 

nível mundial, principalmente após a adaptação cinematográfica da sua obra autobiográfica em 

2001, com Javier Bardem no papel principal, tendo sido este indicado ao Oscar de melhor ator. 

Além disso, examino a autobiografia buscando nas entrelinhas alguns paradoxos que 

se apresentam em dualidades, como a relação entre campo e cidade, desejo e poder, sexualidade 

e imaginação. Uma interpretação não exclui a outra e meu objetivo ao longo dos três capítulos 

desta dissertação é dialogar com elas na tentativa de desemaranhar essa teia discursiva da 

narrativa autobiográfica. As divisões seguem uma ordem cronológica da infância ao exílio em 

Miami. No primeiro capítulo, apresentarei o pequeno Arenas e como, já no exílio, idealizou 

esse período no campo enquanto um lugar idílico, pelo qual ele ansiava, mas para o qual jamais 

poderia retornar. Aqui encontra-se o principal embate entre campo e cidade, nessa idealização 

do local de infância e a perspectiva de um eterno retorno a ele. Mesmo tendo vivenciado o que 

ele afirmava ser opressão no ambiente familiar, que considerava castrador e indiferente a ele, o 

autor retrata esse período como de absoluta liberdade e a maior fonte de sua inspiração criadora.  

No segundo capítulo, o jovem Arenas enfrenta de fato a maior fonte de opressão que 

recairia sobre ele: o Estado. Havana, na sua concepção, era um lugar magnífico e que expandiu 

seus horizontes em termos literários e sexuais, mas ao mesmo tempo é onde os principais 

embates ocorrem: a castração de sua liberdade criativa e de sua liberdade sexual. Aqui, também 

discutirei as políticas culturais cubanas e como estas vão em oposição aos anseios do autor, 

bem como os ditames morais cubanos e como estes também representavam uma opressão para 

Arenas.  

E por fim, no terceiro capítulo, já se apresenta um nostálgico Arenas devastado pela 

AIDS e exilado em Miami na década de 1980. É onde finalmente se encontrava livre, mas cujo 

preço foi alto demais: deixar sua amada Cuba. No entanto, Arenas já fora condenado ao 

ostracismo na Ilha, o que fez dele duplamente exilado. Nesse período é quando reflete de forma 

nostálgica os acontecimentos passados e dá continuidade à escrita autobiográfica, agora com 

 
9 Autores norte-americanos fazem uma leitura bastante crítica da obra de Arenas, apontando que essa vitimização 

excessiva feita por alguns pesquisadores empobrece o sentido da autobiografia. Segundo essa interpretação, 

Arenas se coloca nessa condição de vítima do regime Castrista justamente por saber que esse é o preço a se pagar 

para ganhar esse reconhecimento que ele não teve em vida. Entretanto, isso não enfraquece o argumento de Arenas 

e tampouco a obra como um todo; pelo contrário, demonstra uma grande perspicácia de Arenas e enriquece ainda 

mais o sentido de sua escrita autobiográfica. 
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um propósito final.10 Também discutirei nesse capítulo sobre o que foi o êxodo de Mariel e 

também esse projeto mais amplo da Revista Mariel e a busca de uma geração por legitimidade 

e autoafirmação. 

O que quero ressaltar ao longo desse trabalho é a imagem de um homem 

constantemente em conflito e que julgava não ter encontrado seu lugar no mundo. Um homem 

que utilizou dos recursos que tinha para insistir e agir neste mundo que, para ele próprio, já 

estava perdido, tanto pelo Castrismo e pelo exílio quanto pela doença, que então era uma 

sentença de morte, mas não para as gerações futuras. Sua autobiografia é seu manifesto de luta 

e esperança contra todo e qualquer tipo de opressão e todos os encaminhamentos desta 

dissertação nos guiarão para a compreensão desta mensagem.  

 
10 Também finaliza seu projeto literário mais ambicioso, sua Pentagonia (Pentalogía, em espanhol). Ela se 

constituía de cinco obras, cuja parte final ele escreveu no exílio, El color del verano. As demais obras que a 

integravam eram: Celestino antes del alba, El palacio de las blanquisimas mofetas, Otra vez el mar e El asalto. 
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CAPÍTULO I 

 

 ENTRE O CAMPO E A CIDADE: O RECORRENTE RETORNO À INFÂNCIA 

 

Arenas nasceu e cresceu no povoado de Oriente, com seus avós maternos, sua mãe e 

inúmeras tias abandonadas e primos sem pais, assim como ele. Esse período da infância, apesar 

de aparecer exclusivamente nos capítulos iniciais, é recorrente em toda a autobiografia e 

veremos que de forma sempre idealizada.  

Nos cabe questionar, enquanto investigadores, o por quê. É natural que o exilado 

relembre nostalgicamente os acontecimentos passados, mas em Arenas ele ganha uma nova 

forma que é essencial se quisermos perscrutar sua escrita pessoal. Neste capítulo, tentaremos 

desvendar quem era esse pequeno Arenas, o que viu, sentiu, experimentou, mas principalmente 

os fatores que fizeram essa criança parte imprescindível do escritor dissidente e homossexual 

que futuramente se tornaria.  

Necessário frisar que todas as informações biográficas presentes neste capítulo, bem 

como ao longo de toda a dissertação, foram retiradas da própria autobiografia. Ainda hoje, 

Arenas permanece persona non grata e foi particularmente difícil a coleta de dados sobre sua 

vida em outras fontes que não sua própria narrativa. Nos livros e artigos aos quais tive acesso 

(sobre sua vida e obra), as informações constantes não são muito diferentes das que obtive, por 

isso a opção de trabalhar com os dados informados em Antes que Anoiteça.  

Em um primeiro momento, analisaremos a vida do escritor enquanto criança, os 

acontecimentos rememorados pelo autor, nunca perdendo de vista a criticidade que esse tipo de 

escrita requer. Já no segundo tópico, meu objetivo é apresentar a infância enquanto lugar idílico 

para Arenas e os fatores elencados ao longo da pesquisa como motivadores dessa idealização.  

Acredito ter nesse período chaves de interpretação valiosas para aqueles que, como eu, 

desejam desvendar o mundo autobiográfico do autor mas principalmente sua personalidade 

rebelde, que interferiria diretamente em sua visão de mundo e da Revolução Cubana. Por isso, 

a divisão seguiu essa ordem cronológica com o começo de vida do autor, caminhando rumo a 

seu fim. Posteriormente, os demais capítulos trarão um Arenas mais maduro e veremos os 

reflexos que sua infância teve na vida adulta em Cuba, e posteriormente no exílio. 
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1. O pequeno Arenas 

 

Eu tinha 2 anos. Estava nu, de pé, inclinava-me e lambia a terra do chão. O primeiro 

sabor do qual me lembro é o sabor da terra. Eu comia terra com minha prima Dulce 

Ofelia, que também tinha 2 anos. Eu era um menino magro, mas com uma barriga 

enorme, por causa das lombrigas que cresciam em meu estômago, de tanto comer 

terra. (ARENAS, 2009, p. 17) 

  

Arenas lembra dos primeiros anos da sua infância como sendo um menino raquítico e 

que gostava de comer terra. Desde pequeno sentia essa conexão profunda que o faria criar raízes 

em Cuba. Dulce Ofélia era apenas mais uma prima dentre os inúmeros que Arenas possuía, 

filhos de mães solteiras como a sua, mas quem ele julgava carregar uma mácula que a 

diferenciava das demais primas. 

Oneida Fuentes, sua mãe, saiu de casa muito jovem na promessa de amor verdadeiro 

por parte de seu pai, do qual lhe restou apenas o sobrenome: Arenas. Segundo ele, “foi sempre 

fiel à infidelidade do meu pai, e escolheu a castidade; uma castidade amarga e, obviamente, 

antinatural e cruel, pois naquela época tinha apenas 20 anos” (ARENAS, 2009, p. 19). Ela 

retorna à casa de seus pais sem o amado e com o fruto do breve romance: o pequeno Reinaldo. 

Desde muito novo, sua família esforçou-se para inculcar no garoto um grande ódio por seu pai, 

que segundo sua família abandonou a ele e sua mãe. O ensinaram, inclusive, uma canção de 

ninar que contava a história de um garoto que assassinara o progenitor por ter abandonado sua 

mãe: “O menino cresceu e ficou homem, e na guerra foi lutar, e por vingança matou o pai. É 

assim que fazem os filhos que sabem amar” (ARENAS, 2009, p. 18). O efeito, no entanto, 

pareceu ser contrário, visto que o primeiro capítulo da autobiografia se intitula As Pedras, 

dedicado ao encontro com um homem misterioso à beira do rio: 

 

Um dia, minha mãe e eu estávamos andando até a casa de uma das minhas tias. Perto 

do rio, vimos um homem que vinha em nossa direção; era um homem alto e louro. De 

repente, minha mãe ficou furiosa; começou a apanhar pedras no rio e atirá-las na 

cabeça daquele homem; ele, apesar das pedras, continuou aproximando-se de nós. 

Chegou até onde eu me encontrava, enfiou a mão numa sacolinha, deu-me dois pesos, 

acariciou meus cabelos e saiu correndo, antes que uma pedra o machucasse. Durante 

o restante do caminho, minha mãe chorou, e quando chegamos à casa da minha tia 

entendi que aquele homem era meu pai. Nunca mais o encontrei, nem os dois pesos; 

minha tia pediu aquele dinheiro emprestado à minha mãe, e não acredito que o tenha 

devolvido. (ARENAS, 2009, p. 18-19) 

 

O autor estadunidense Jorge Olivares, em seu livro Becoming Reinaldo Arenas- 

Family, sexuality and the cuban revolution, analisa questões importantes na autobiografia, 

relacionando-as com os trabalhos literários anteriores a ela. Percebe-se em suas análises, 
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inclusive atestado pelo próprio Arenas, que todos continham um forte cunho biográfico: nesse 

sentido, autobiografia e todo o corpo de sua obra se complementam. Antes que Anoiteça seria 

uma espécie de prólogo, que concede chaves de interpretação aos demais trabalhos. Olivares 

escreve que, em um de seus encontros físicos com Reinaldo, o autor assinalou: 

Quando perguntado, por exemplo, se era possível ver Reinaldo em Fortunato, o 

protagonista de El palacio de las blanquisimas mofetas, Arenas respondeu na 

afirmativa e explicou, “Alguém sempre se situa em um contexto familiar, o qual é o 

‘eu’ de cada um de nós. Ele depois adicionou que, em seus trabalhos, “quando 

recriando o passado, eu estou apenas retratando o presente que eu estou sofrendo”. 

(OLIVARES, 2013, p. 3)11 

 

Na introdução de seu livro, esse autor apresenta uma das passagens mais importantes 

e que sintetiza seu argumento ao longo de seu trabalho: 

 

Qualquer um que tenha lido a obra de Arenas, que inclui suas memórias, pode 

facilmente apreciar a natureza autobiográfica de sua vasta produção literária. Sendo 

exercitado em auto-inscrição, os trabalhos de Arenas convidam os leitores a abordá-

los biograficamente a fim de apreciar sua complexidade. Isso não é dizer, no entanto, 

que deve-se estudar a vida do escritor em maneiras que impõem limites interpretativos 

à nossa leitura. Em vez disso, um pode pegar a biografia do escritor como um contexto 

entre os tantos que estão entrelaçados no tecido de sua escrita- como uma de múltiplas 

intertextualidades que marcam sua obra. A história de vida de Arenas, que depois de 

tudo é acessível na forma de textos (suas memórias bem como correspondências e 

entrevistas), fornecem chaves que podem ajudar a desbloquear os segredos de seus 

trabalhos. Em Arenas, vida e arte estão entrelaçadas, e a confluência do biográfico e 

do ficcional fornecem maneiras para ele confrontar seus demônios. Pode-se aprender 

tanto sobre Arenas de sua autoficções quanto de sua autobiografia. (OLIVARES, 

2013, p. 3)12 

 

Baseado nesses argumentos e análises, Olivares demonstra que a figura paterna tem 

um papel essencial na vida de Reinaldo. Ao dedicar o primeiro capítulo da autobiografia a esse 

encontro e a recorrente aparição nos seus demais trabalhos13, Arenas concede legitimidade a 

 
11 Todas as traduções presentes no trabalho foram feitas livremente por mim. Trecho original: When asked, for 

instance, wheter it was possible to see Reinaldo in Fortunato, the protagonist of El palacio de las blanquísimas 

mofetas (The palace of the White Skunks), which had just been published in Venezuela, Arenas responded in the 

affirmative and explained, “One always situates oneself in a familiar context, which is the ‘I’ of each of us. He 

then added that, in his works, “when re-creating the past, I am only depicting the present that I am suffering.”  
12 Anyone who has read Arenas’s oeuvre, which includes his memoirs, can easily appreciate the autobiographical 

nature of his vast literary production. Being exercises in self-inscription, Arenas’s works invite readers to approach 

them biographically in order to appreciate their complexity. This is not to say, however, that one must study the 

writer’s life in ways that impose interpretative limits on our readings. Instead, one can take the writer’s biography 

as one context among the many that are woven into the fabrico f his writing- as one of multiple intertextualities 

that mark his oeuvre. Arenas’s life story, which after all is accessible in the form of texts (his memoirs as well as 

correspondence and interviews), provides keys that can help unlock the secrets of his works. In Arenas, life and 

art are intertwined, and the confluence of the biographical and the fictional provides him with ways to confront 

his demons. One can learn as much about Arenas from his autofictions from his autobiography. 
13 Olivares faz alusão à novela Viaje a la Habana, escrita no exílio por Arenas, onde o autor visita por uma última 

vez a cidade através da imaginação, uma vez que fisicamente não era possível fazê-lo. Em resumo, a novela conta 
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essa figura que desde a infância sua família se empenhou em fazê-lo odiar. Para Olivares, a 

atitude de Oneida, que busca a todo custo reprimir a figura paterna na vida de Arenas, teve 

grande influência na homossexualidade do escritor. Quando Oneida torna-se a figura repressiva 

e controladora que num contexto edipiano seria representada pelo pai, Arenas transferiu seu 

objeto de desejo para a figura paterna, que seria representada pela mãe. Ainda, a grande 

revelação da homossexualidade de Arenas viria de um episódio no rio, que para ele tinha 

enorme importância por também fazer alusão ao encontro com seu progenitor: 

 

Com o tempo, o rio se transformou para mim no lugar dos maiores mistérios [...] 

chamava-se rio Lírio, embora eu nunca tenha visto um lírio em suas margens. Foi esse 

rio que me ofereceu uma imagem que jamais esquecerei: era dia de São João, festa 

em que todos no campo costumam tomar banho no rio. [...] eu caminhava pela 

margem, junto com minha avó e outros primos da minha idade, quando descobri mais 

de trinta homens tomando banho completamente nus [...] ver aqueles jovens, aqueles 

sexos, foi para mim uma revelação, eu gostava de homens sem dúvida nenhuma [...] 

(ARENAS, 2009, p. 25) 

 

Arenas recorre ao longo de todo o texto, como veremos, a um apelo de naturalidade 

das relações homoeróticas no campo, não apenas relembrando suas próprias experiências, mas 

também como estratégia discursiva, como ressaltado anteriormente. Essas passagens são 

principalmente feitas nas memórias de sua infância, tempo no qual o autor julgou ter suas 

revelações mais genuínas. 

Retomando o tópico anterior, outras figuras paternais aparecem na autobiografia, 

como uma forma de preencher esse vazio presente em sua vida: os escritores José Lezama Lima 

e Virgílio Piñera. À sua maneira, Arenas transfere essa figura paternal ausente e sempre ansiada 

para seus dois grandes amigos e mentores intelectuais. Se a autobiografia se inicia com o 

encontro com seu pai biológico, Arenas a finaliza em seus últimos momentos agradecendo seu 

patrono literário, que o guiou durante toda sua vida: “Obrigada, Virgílio.”  

Nos primeiros capítulos da autobiografia, que como este retratam os anos da infância, 

Arenas nos apresenta um garoto solitário, que se sentia abandonado pela mãe por ser o fruto de 

 
a história de Ismael, um exilado cubano em Nova Iorque que recebe uma carta de sua ex-mulher; que solicita que 

ele vá a Havana para visitar seu filho, Ismaelito. Ismael possui uma sexualidade reprimida, e ao conhecer o jovem 

Carlos (que se oferece para ser seu guia) na praia de Guanabo; desfruta de uma noite juntos no quarto de hotel 

onde se hospedava Ismael. Carlos desaparece no meio da noite, e no dia seguinte, Ismael vai até o apartamento da 

ex-mulher e somente lá descobre que não apenas Carlos era seu filho, Ismaelito, mas que também o garoto sabia 

a todo momento que ele era seu pai. Num contexto freudiano, Olivares vê no encontro de Arenas com seu pai um 

desejo edipiano, que se transfere na relação incestuosa presente em Viaje a la Habana. Esse é apenas um dos 

exemplos que o autor traz da recorrente aparição da figura paterna nos textos de Arenas, que teve um papel central 

na relação do escritor com o mundo e consigo mesmo. Arenas era o sobrenome de seu pai, que Reinaldo escolheu 

como nome artístico e não Fuentes, o sobrenome de sua mãe Oneida.  
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seu fracasso e que era apenas mais um de tantos primos na enorme casa em que morava com 

seus avós. Ao mesmo tempo, foi esse mesmo ambiente considerado repressivo que permitiu ao 

garoto escapar do limitado e indiferente cotidiano:  

 

Acredito que o esplendor da minha infância tenha sido único, pois se desenvolveu na 

mais absoluta miséria, mas também na mais absoluta liberdade: em campo aberto, 

cercado de árvores, bichos, aparições e pessoas que eram indiferentes em relação a 

mim. Minha existência não era sequer justificada, e ninguém se importava. Isso 

facilitava enormemente minhas fugas, sem que ninguém se preocupasse com o local 

do meu esconderijo ou com a hora da minha volta. (ARENAS, 2009, p. 22) 

 

Para Arenas, essa liberdade e o contato com a natureza bruta foram os combustíveis 

para sua inspiração literária. Não podemos perder de vista o desejo de Arenas se firmar 

enquanto escritor, apelando para uma “genialidade nata”, mas certamente esse ambiente 

descrito por ele como quase místico contribuiu para sua formação. O autor dedica um pequeno 

capítulo aos espetáculos que ele produzia para satisfazer sua condição que ele denominava 

“solitária e estranha”. Encenava pelos campos, entoava canções autorais que ninguém ouvia, 

em meio às árvores, ao rio, às pedras. Descrevia-se como um garoto abandonado que buscava 

refúgio e consolo no esplendor da natureza. 

Outra grande influência literária apontada por ele foi a figura de sua avó, curiosamente 

uma camponesa analfabeta, que o apresentou ao mundo do mistério. Mesmo assim, obrigou 

todos os seus filhos a frequentarem a escola e Arenas fora alfabetizado pela própria mãe. 

Segundo ele, uma vez que para a avó o menino não representava uma frustração (como para 

Oneida), ela era bastante afetuosa com ele e o criou assim como aos seus demais primos.  

Ele não possuía livros e alega que do ponto de vista escrito não teve nenhuma 

influência literária na infância. Isso não impediu que a criatividade despertasse no garoto: 

 

[...] do ponto de vista mágico, porém, do ponto de vista do mistério, que é 

imprescindível para toda formação, minha infância representou o momento mais 

literário de toda minha vida. Devo isso, em grande parte, a esse personagem mítico 

que foi minha avó [...] minha avó conhecia as propriedades de quase todas as ervas e 

preparava poções para todo tipo de doenças [...] tinha a sabedoria de uma camponesa 

que havia parido mais de 14 filhos, e nenhum deles tinha morrido, e suportara as surras 

e as grosserias de um marido sempre bêbado e infiel. (ARENAS, 2009, p. 43-45) 

 

A ênfase na sua condição campesina perpassa toda a autobiografia, sendo mais descrita 

no período da infância, pois somente aos 16 anos se muda para Havana (que representa o 

ambiente urbano). Uma vez que o argumento revolucionário do Homem Novo dava um caráter 
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viril que parecia inato a todos os cubanos, a maioria camponeses, Arenas quer demonstrar a 

todo custo o quão errôneo é esse argumento. Com sua própria história de vida, ele busca 

legitimar sua visão de mundo a partir dessa condição. Aquele menino que comia terra teve como 

seu primeiro berço um buraco cavado nela e argumenta: “no campo, estávamos unidos à terra 

de uma maneira ancestral, não podíamos prescindir dela. Estava presente na hora do nosso 

nascimento, em nossas brincadeiras, no trabalho e obviamente, na hora da morte”. (ARENAS, 

2009, p. 48)  

Pelo fato de sua vida como literato ter se iniciado somente em Havana, essas descrições 

do seu caráter literário são mais breves e o erotismo supostamente inato e presente em todos os 

camponeses é o que ganha mais importância nos capítulos sobre sua infância. Arenas buscava 

demonstrar que a falha do projeto de Che Guevara de inculcar uma certa moral na juventude 

ocorreu porque simplesmente a maioria dos cubanos possuíam essa condição rebelde que os 

impedia de seguir as regras do jogo (como ele o fez e tantos marielitos). 

Apesar de manter relações íntimas com sua prima Dulce Ofélia, com quem partilhou 

a maior parte da infância, Reinaldo alega nunca terem chegado de fato ao ato consumado. Este 

somente ocorreu aos seus 8 anos de idade, com seu primo Orlando, quatro anos mais velho. 

Apesar de tudo, o garoto experimentou um profundo sentimento de culpa e medo, em uma visita 

ao centro do médium local Arcadio Reyes com sua mãe, avó e tias. Esta ocorreu no dia após a 

experiência homoerótica com seu primo, e Arenas escreve:  

 

[...] pensei que uma daquelas mulheres, dentre as quais se encontravam uma das minha 

11 tias, possuída por um espírito que iria revelar, ali mesmo, diante de todos os 

presentes, o que Orlando e eu tínhamos feito no matagal. Então, minha tia Mercedita 

recebeu um santo, e achei que eu iria morrer. [...] apesar de não me sentir culpado, 

fiquei mais tranquilo os espíritos não revelaram claramente meu pecado; pecado esse, 

aliás, que eu desejava profundamente continuar cometendo. (ARENAS, 2009, p. 30) 

 

Com o enfrentamento direto da questão, talvez o garoto perdesse o medo e sentiria-se 

mais a vontade para assumir sua condição homossexual. Uma vez que no campo já praticara 

relações com variados tipos de animais: cães, galinhas, vacas, éguas e inclusive árvores; que 

alegava ser perfeitamente comum na Cuba rural, naturalmente o desejo falava mais alto, apesar 

do machismo inculcado na sociedade cubana como um todo. Esse argumento é exaustivamente 

reforçado por Arenas, que associava fortemente a natureza com o erótico. Logo, se em Cuba o 

meio rural predominava, também predominariam as relações homossexuais. O autor chega a 

afirmar que no campo, “raros são os homens que não tenham tido relações com outros homens”. 

Uma hipérbole, talvez. Era algo velado, tema sobre o qual ninguém falava, mas 
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experimentavam situações únicas que para Arenas somente eram possíveis no campo.14 O autor 

descreve uma situação bastante peculiar: 

 

Um exemplo típico é o caso do meu tio Rigoberto, o mais velho de todos eles; homem 

casado e muito sério. Às vezes eu ia até a aldeia com meu tio Rigoberto. Devia ter uns 

8 anos e ia sentado com ele na mesma sela; assim que montávamos, o sexo do meu 

tio começava a crescer e ficar duro. [...] ele não conseguia evitar; eu me ajeitava da 

melhor maneira, levantava-me e colocava as nádegas em cima do seu sexo, 

acompanhando o trote do cavalo; e durante uma viagem que levava mais de uma hora, 

eu ia pulando sobre aquele enorme sexo [...] acho que, finalmente, Rigoberto acabava 

ejaculando; quando voltávamos da aldeia à tarde, a mesma cerimônia se repetia. 

(ARENAS, 2009, p. 39) 

 

Esse trecho, do ponto de vista discursivo é extremamente importante. Antes dessa 

descrição, Arenas faz, acredito eu, menção direta a esse projeto maior do Homem Novo, ao 

afirmar que “a teoria defendida por certas pessoas a respeito da inocência sexual dos 

camponeses é completamente falsa, existe uma força erótica que, geralmente, supera todos os 

males, as repressões e os castigos. Essa força, a força da natureza, impõe-se” (ARENAS, 2009, 

p. 38). Sob essa perspectiva, então, o erótico encontrava-se imbricado na natureza e todos os 

esforços para barrar essa força seriam em vão. No próximo tópico deste capítulo, abordarei a 

relação entre poder, natureza e desejo em Antes que Anoiteça, necessária para compreender a 

ênfase no período da infância concedida pelo autor. 

Além da experiência erótica e incestuosa com seu tio, Arenas revela algo como um 

segredo: a obsessão que tinha com a imagem de seu avô. Era o único homem realmente presente 

na vida do autor, no qual ele se espelhava, mas de certa forma também observava com certo ar 

erótico. Ele dedica um pequeno capítulo a um episódio que ele denomina de O Poço, no qual 

descreve a seguinte situação: certo dia, por detrás de um poço viu seu avô nu, banhando-se. 

Segundo Arenas, “era um homem com o sexo proeminente”, que impressionou o garoto e criou 

certa obsessão com essa imagem, que por muito tempo o perseguiu. 

Se por um lado, a avó de Arenas influenciou-o no âmbito da literatura, o avô o 

introduziria no meio político. Leitor assíduo da revista Bohemia, que segundo Arenas tinha um 

cunho liberal e crítico, assim como a visão política de seu avô, admirava com entusiasmo o 

antigo candidato à presidência em 1948, Eduardo Chibás. Ele fundou o partido Ortodoxo e tinha 

um programa de rádio no qual fazia duras críticas aos políticos anteriores à ditadura de Batista. 

Sobre ele, Arenas escreve: 

 
14 Esse aspecto será melhor trabalhado no próximo tópico, no qual examinarei essa idealização que o escritor faz 

do local da sua infância 
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Para meu avô, todos os governantes anteriores a Batista eram safados; por esse 

motivo, sentia um grande respeito por Chibás, que denunciava a corrupção e tinha 

como lema: “Vergonha Contra Dinheiro”. O herói do meu avô não chegou a ser 

presidente da república; poucos meses antes das eleições, matou-se com um tiro. [...] 

no mesmo dia em que morreu Chibás, morreu minha bisavó; morreu subitamente, 

atingida por um raio. Naquela região onde morávamos, os raios eram muito 

frequentes. [...] No velório, todo mundo chorava a cântaros. Aproximei-me de minha 

mãe, que chorava agachada na cozinha, perto do fogão, e ela me disse: “Não estou 

chorando por causa da morte da minha avó, e sim por causa da morte de Chibás.” 

Acho que o restante da minha família chorava pela mesma razão. (ARENAS, 2009, 

p. 51) 

 

Após a morte de Chibás, Batista subiu ao poder e foi um grande desânimo para os 

cubanos. Arenas escreve que depois desse episódio tudo foi mais fácil para os políticos 

“safados” que sempre, de uma forma ou de outra, têm controlado a ilha de Cuba. (ARENAS, 

2009, p. 52). Obviamente isso foi descrito por um Arenas amargurado, já no exílio, que via na 

política cubana uma continuidade de casos de corrupção, injustiças e violência. Com a situação 

econômica que se agravava sob o governo de Fulgêncio Batista, o avô de Arenas vendeu o sítio 

em Oriente e a família mudou-se para Holguín. Foi um processo traumático, como relata 

Arenas, 

 

[...] choravam minha avó, meu avô, minhas tias, minha mãe e até eu! Sem dúvida, 

naquela casa de barro onde havíamos passado tanta fome, mas também havíamos 

vivido os melhores momentos de nossas vidas; talvez estivesse acabando uma época 

de absoluta miséria e isolamento, mas também de encanto, expansão, mistério e 

liberdade, o que não iríamos encontrar em nenhum outro lugar e muito menos num 

povoado como Holguín. (ARENAS, 2009, p. 54) 

 

Ao narrar sua experiência de saída do campo, vemos que o já exilado Arenas passa a 

refletir nostalgicamente sua infância, mesmo considerando toda a repressão que encontrou no 

ambiente familiar. Um lugar mágico e único para o qual jamais poderia retornar e que tentou 

reencontrar por toda a sua vida.  

Arenas então com 1315 anos, ao chegar em Holguín julgou ser o local a morte 

personificada de toda a criação artística e da imaginação. Por ser uma espécie de lugar entre o 

campo (Oriente) e a cidade (Havana), Holguín não possuía nenhuma das características 

ansiadas pelo jovem Arenas. Para ele, se tratava de uma cidade “chata, comercial, quadrada, 

absolutamente carente de mistério e personalidade; quente e sem nenhum recanto onde se 

 
15 Essa informação foi subentendida através da autobiografia, onde Arenas alega que se apaixonou por um menino 

chamado Carlos, em Holguín, e que na época tinha apenas 13 anos de idade. 
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pudesse encontrar uma sombra ou um lugar onde se pudesse dar asas à imaginação” (ARENAS, 

2009, p. 54). Mais uma vez, a natureza aparece como força bruta, entrelaçada à sexualidade e à 

criatividade. 

Curiosamente, foi em Holguín que Arenas, então adolescente, primeiro enfrentou o 

preconceito de uma sociedade machista, algo que não havia então acontecido em Oriente (ou 

ao menos não fora descrito por ele). Frequentou uma escola chamada Primeira Superior, onde, 

com o desabrochar da juventude, conseguiu inúmeras namoradas. As namorava por receio de 

assumir sua identidade homossexual, o que não impediu sofrer represália de um estudante: 

 

Um dia, porém, enquanto a professora de anatomia repetia sua ladainha, um colega da 

minha turma sentou-se na carteira junto à minha e com uma sinceridade 

absolutamente diabólica disse: “Olha, Reinaldo, você é um entendido. Sabe o que é 

um entendido? É um homem que gosta de outros homens. É isso que você é.” 

(ARENAS, 2009, p. 60-61) 

  

Holguín, por se tratar deste lugar entre o campo e a cidade, se apresenta na narrativa 

de Arenas não somente como a morte da imaginação mas também como o início do poder 

castrador que ele percebia na sociedade cubana. Esse poder opõe-se fortemente ao campo, uma 

vez exercido pelo Estado e está mais presente nas cidades. No campo, ele via esse poder 

residente no ambiente familiar.  

No próximo tópico, a infância apresenta-se enquanto lugar idílico e sempre idealizado. 

O enfoque será nas observações de Arenas, dialogando com uma bibliografia que aponta 

questões como poder e natureza, bem como apontando possíveis soluções para o maior dilema 

desse autor: o desaparecimento desse poder. 

 

2. A infância no campo - o lugar idílico  

 

Emílio Bejel, autor cubano residente nos Estados Unidos desde 1960, é um poeta e 

crítico literário, tendo escrito inúmeros trabalhos sobre a história e cultura cubanas. Em seu 

livro Gay Cuban Nation, Bejel analisa a sociedade cubana e seu machismo característico, 

historicizando a questão por meio de análises críticas literárias. Estuda textos como os de José 

Martí, de alguns ideólogos estadunidenses e um dos capítulos do livro se debruça sobre Antes 

que Anoiteça. Bejel propõe uma análise minuciosa que permita perscrutar na obra de Arenas as 

entrelinhas de algo muito maior que a  
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[...] rebelião de um homem gay que dedicou sua produção literária à indignante busca 

por vingança pelo assédio que sofreu nas mãos do sistema político cubano. Ver a obra 

de Arenas exclusivamente nessa ótica seria reduzi-la a somente outro exemplo do 

discurso produzido por um soldado da Guerra Fria.16 (BEJEL, 2001, p. 140) 

 

Para o autor, e como é perceptível na escrita de Arenas, a autobiografia surge em meio 

à uma luta de forças contraditórias e conflituosas, como poder, natureza, sexualidade, 

imaginação. E dentre essa vasta gama, a natureza aparece como uma força “pré-social associada 

com sexualidade e criatividade” (BEJEL, 2001, p. 142). A natureza ganha aqui importância 

primordial na teoria implícita na autobiografia: da relação entre criatividade e sexualidade, que 

se apresentam como interdependentes e que alimentam uma à outra. Poder e desejo ainda 

aparecem, segundo Bejel, numa ótica similar às ideias de Sigmund Freud. Quando sublimado, 

o desejo, aquela força bruta da natureza que impõe-se a todos os homens, emerge como a “força 

criativa da civilização”. Entretanto, para o autor  

 

[...] a teoria de desejo e poder implícita no trabalho de Arenas é mais utópica que a 

freudiana, desde que o tempo, e novamente ele insiste que o desejo é uma força 

polimorfa, instintiva e natural, que pode somente se expressar livremente em um 

universo onde o poder desapareceu. Portanto, em Arenas, o poder não somente é 

separado do desejo, mas também completamente pernicioso a ele.17 (BEJEL, 2001, p. 

142) 

 

Esse ponto é extremamente importante visto que ao longo da autobiografia Arenas se 

apresenta como um indivíduo em crise, que julgava nunca ter encontrado seu lugar no mundo. 

Justamente porque o mundo ideal era aquele regido por regra alguma, onde somente imperava 

a arrebatadora força bruta da natureza. Tanto que, nesse mundo, tudo seria permitido: desde à 

bestialidade, relações incestuosas à parafilia. E essa é a chave para compreendermos a visão de 

Arenas sobre sua infância e o porquê de sua idealização: ela foi o período no qual o autor se viu 

mais próximo da natureza e da tão almejada ausência de regras, ainda que sob um ambiente 

familiar que ele considerava opressor; ambiente esse que possibilitou sua “fuga” e essa 

aproximação com a força bruta da natureza. 

 
16 This struggle goes far beyond the rebelliousness of a gay man who dedicated his literary output to the indignant 

seeking of vengeance for the harassment he suffered at the hands of the Cuban political system.To view Arena’s 

work exclusively in this light would be to reduce it to just another example of the discourse produced by a soldier  

of the Cold War.  
17 Nevertheless, I believe that the theory of desire and power implicit in Arena’s work is more Utopian than 

Freudian, since time and again it insists that desire is a polymorphous force, instinctive and natural, that can only 

express itself freely in a universe where power has disapeeared. Thus, in Arenas, power is not only separate from 

desire, but also completely pernicious to it. 
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Apesar da considerável liberdade que usufruiu durante os anos iniciais de sua vida, a 

instituição da família era para ele a primeira limitação concreta para sua existência. Essa crise 

vivenciada por Arenas é resultado 

 

[...] quase exclusivamente de limitações externas produzidas por três forças 

entrelaçadas: a tradição machista, a família como representativa de tradição, e o 

Estado. A união dessas três forças cria uma limitação castradora do indivíduo, que 

demanda “apenas” que “o deixem viver”. [...] De acordo com essa lógica do texto, 

isso implica que ele deve ser liberado de todas as regras e restrições, desde que para 

ele toda autêntica forma de vida é “oposta a todo dogma e hipocrisia política.”18 

(BEJEL, 2001, p. 142-143) 

 

Por isso, uma vez que alega sua escrita ser sua vingança contra quase todo gênero 

humano, Arenas coloca a natureza como ideal e rechaça qualquer entidade que faça restrições 

a ela: seja a família, o machismo, ou o Estado. Ele queria vingar-se das instituições castradoras 

do indivíduo. Justamente por isso, é bastante restritivo colocar Arenas como um militante de 

esquerda que luta contra o Castrismo. A teia discursiva de Arenas é minuciosamente fabricada 

e o presente tópico enfoca um de muitos aspectos: a descrição nostálgica do seu passado em 

Oriente.  

Essa defesa da sua visão de mundo era imperativa para o autor, tanto para dar vazão 

aos seus projetos, quanto para completar sua vingança e sua última cartada contra o Castrismo. 

A descrição dos fenômenos da natureza tem grande importância nesses capítulos iniciais e 

Arenas o faz com uma poética única: 

 

Talvez o acontecimento mais extraordinário de toda minha infância tenha sido aquele 

que vinha do céu: o temporal. Não era um temporal comum; era um temporal de 

primavera tropical que se fazia anunciar com grande estrondo [...] logo em seguida 

chegava a chuva, como um imenso exército caminhando sobre as árvores [...] abraçava 

as árvores, rolava na grama, construía pequenas represas de lama que detinham a água 

e naqueles pequenos tanques eu me molhava e chafurdava [...] eu não queria apenas 

rolar na grama; queria subir, elevar-me como aqueles pássaros, sozinho com o 

temporal [...] a força daquela corrente transbordando arrastava quase tudo, levando 

árvores, pedras, bichos, casas; era o mistério da lei da destruição e, ao mesmo tempo, 

da vida. (ARENAS, 2009, p. 34-35) 

 

A natureza, perfeita em sua forma, era permissiva e não julgava os corpos como 

outrora fizera o Estado cubano. Ela não era dotada de qualquer moral, permitindo livremente 

 
18 [...] a crisis almost exclusively the result of external limitations produced by three interwoven forces: the 

machista tradition, the family as a representative of tradition, and the state. [...] According to the logic of the text, 

this implies that he must be liberated from all rules and restrictions, since for him all truly authentic life “opposes 

all dogma and political hypocrisy.”  
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aos homens campesinos não somente relacionarem-se entre si, mas também com os bichos e as 

coisas: 

 

Não apenas as éguas, as porcas, as galinhas ou as peruas, mas quase todos os bichos 

foram objeto de minha paixão sexual, incluindo os cães. Tinha um cachorro que me 

proporcionava um grande prazer [...] eu obrigava o cão a me chupar; com o tempo ele 

se acostumou e acabou fazendo o que eu queria por livre e espontânea vontade. Aquele 

período, dos 7 aos 10 anos, foi de um grande erotismo para mim, de uma voracidade 

sexual que, como já disse, incluía quase tudo. Incluía a natureza em geral, até mesmo 

as árvores. Nas árvores de tronco com casca macia, por exemplo, eu abria um buraco, 

onde introduzia o pênis. Sentir tesão com uma árvore me dava o maior prazer [...] seja 

como for, é preciso levar em conta que quando se mora no campo mantém-se um 

contato direto com a natureza e, portanto, com o mundo erótico. (ARENAS, 2009, p. 

37-38) 

  

Obviamente, tais relatos possuem um alto grau de validade vindo de Arenas e sua 

construção do eu na autobiografia. Apesar disso, Bejel aponta para uma problemática, 

afirmando que o texto confunde o conceito de natureza com o de força bruta, igualando desejo 

com um tipo de “prazer nu” (nu no sentindo de ser despido de todos os processos de 

socialização) (BEJEL, 2001, p. 143). 19Porém, essa própria noção de natureza já é uma 

interpretação - sempre carregada ideologicamente- de um certo ambiente. Ele recusa reconhecê-

lo como um fenômeno filtrado pela aculturada consciência humana, radicalmente diferente 

daquela força bruta ou “prazer nu”. (BEJEL, 2001, p. 143-144)20 Um exemplo disso é a 

descrição do sentimento de culpa que Arenas assinala na passagem sobre sua primeira relação 

homoerótica com seu primo Orlando. No dia após o ato consumado, suas tias levam ambos para 

um centro espírita onde, segundo ele, eram possuídas por algum tipo de espírito e que faziam 

revelações de todos os tipos. O maior medo de Arenas naquele momento era que descobrissem 

o que ele e seu primo haviam feito no dia anterior, ou seja, o erotismo nato que ele vê na 

sociedade opõe-se a um forte sentimento de culpa, fruto da socialização do indivíduo.  

Esse lugar almejado por Arenas nunca existiu e jamais poderia existir: não há tal lugar 

onde tudo é harmonioso, feliz e livre de preconceitos. Apesar de todo o sofrimento 

experimentado pelo autor durante a infância, ele insiste nesse aspecto idílico em oposição às 

suas duras experiências posteriores. A sua própria necessidade de escapar desse ambiente 

repressivo aponta um caminho contrário a essa ideia de “infância perfeita”. Esse paradoxo entre 

 
19 [...] the text confuses the concept of nature with that of brute force, equating desire with a kind of “naked 

pleasure” (naked in the sense of being stripped of all socializing processes).  
20 This vision of “the natural” does not recognize that so-called nature is already an interpretation- always 

ideologically charged- of a certain enviroment. It refuses to acknowledge it as a phenomenon filtered by 

acculturated human consciousness, radically different from brute force or naked pleasure. 
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campo e cidade, segundo Bejel, no que se refere ao campo pode ser resumido da seguinte forma: 

de um lado, é o lugar da liberdade, da natural e não complicada atividade sexual; do outro, é 

um lugar repressivo e terrível de intolerável escassez. (BEJEL, 2001, p. 145)21 

O grande enfrentamento de Arenas com todas essas questões se dá com a sua chegada 

em Havana. Encarando pela primeira vez o ambiente opressor da cidade e do poder do Estado, 

a autobiografia entra num outro ritmo via do qual Arenas se vê mais oprimido do que nunca, 

apesar da aparente liberdade que encontraria no submundo da cidade. Uma vez que vê seus 

planos frustrados, plano esse de viver plenamente no que ele julgava ser um ambiente mais 

permissivo, após desiludir-se também na cidade grande, reflete nostalgicamente o passado e o 

idealiza, ele era feliz e sabia!  

Nas passagens sobre sua juventude Arenas transita da idealização do passado infantil 

para finalmente refletir sobre machismo, poder, opressão e marginalização; questões centrais 

com as quais se deparou ao chegar em Havana. O objetivo do próximo capítulo é explorar a 

fundo tais questões, assinalando como elas aparecem na autobiografia, historicizando-as ao 

dialogar com a bibliografia sobre o tema, a fim de desatar mais um nó da teia narrativa tecida 

por Reinaldo Arenas.  

 
21 [...] on the onde hand, it is a place of freedom and natural, uncomplicated sexual activity; on the other, it is a 

repressive and terrible place of intolerable scarcity.  
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CAPÍTULO II 

OS DOIS CORPOS DA POLÍTICA: SEXUALIDADE E CONTROLE 

 

Este capítulo se debruça sobre a juventude e a vida adulta de Reinaldo, compreendendo 

o período que sai de Holguín, em 1958, até o momento de seu exílio, em 1980. Foi um período 

que considero crucial, pois foi quando Arenas teve seu maior enfrentamento com as questões 

de poder do Estado, machismo e censura. Sua crescente desilusão com o regime deixaria 

profundas marcas na sua percepção sobre essa época, marcada nas páginas da autobiografia. 

Assim, pretendo destrinchar essas questões, a fuga de Arenas para apoiar o levante 

contra Batista, sua chegada em Havana, seu forte apoio e confiança no regime nos anos iniciais, 

bem como o que levou à sua desilusão. Nada disso seria possível sem um levantamento 

bibliográfico que me ajudasse a historicizar esses argumentos, com o propósito de não cair no 

reducionismo de colocar Arenas como apenas uma vítima do regime de Castro. A bibliografia 

nos ajuda a pensar sobre o machismo, a centralização do poder que tanto incomodou Arenas, o 

projeto do Homem Novo de Ernesto Che Guevara, os campos de trabalho forçado das UMAP’s, 

dentre outras questões que permeiam a escrita autobiográfica de Arenas. 

Toda essa reflexão culminará no último capítulo, no qual culminamos com um Arenas 

maduro, porém afetado pelo amargor do exílio e devastado pela AIDS. Assim, o trabalho se 

encerrará com a análise de um Reinaldo pós saída pelo porto de Mariel, disposto a reinterpretar 

seu passado através da visão ácida e ressentida que adquirira ao longo dos anos em que viveu 

em Cuba. Por agora, foquemos no encontro do jovem Arenas com questões que determinariam 

a interpretação de suas próprias experiências e que culminaram na autobiografia objeto dessa 

dissertação. 

 

1. O jovem campesino encontra a cidade 

 

1.1. A breve experiência revolucionária de Reinaldo Arenas 

 

O escritor tinha apenas 14 anos quando se juntou aos rebeldes em 1958. Foi um ato 

desesperado para escapar de Holguín e dar sentido à sua vida que, até então, perdera o rumo 

enquanto estivesse confinado àquele lugar: “quase sem comida, sem eletricidade; se morar lá 

antes já era muito chato, agora era simplesmente impossível” (ARENAS, 2009, p. 63). O então 
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adolescente Reinaldo sai de casa com apenas 47 centavos e nada a perder, rumo ao povoado de 

Velasco. 

Chegando ao destino, o que encontrou foi somente decepção, pois os rebeldes não se 

encontravam lá, como esperava. Cansado e faminto demais para retornar, conheceu um homem 

chamado Cuco Sánchez, que prometeu levá-lo até Sierra de Gibara, local onde se encontravam 

os combatentes revolucionários. No quartel, não quiseram aceitá-lo, alegando que o adolescente 

não possuía arma de fogo. Disseram que precisava assassinar um dos guardas de Batista e 

roubar-lhe a arma e quando a conseguisse seria aceito de imediato. Conseguira uma faca e 

voltara para Holguím a fim de cumprir sua missão, porém o que encontrou foi a polícia à sua 

busca, uma vez que relata: 

 

Cometi a imprudência de deixar um recado na cama, onde estava escrito que eu ia 

embora com os rebeldes, mas ninguém podia saber. Aos gritos, aquelas mulheres que 

havia na casa divulgaram a notícia por toda vizinhança. Agora, a polícia de Batista 

estava atrás de mim. Eu tinha que voltar a Velasco e, obviamente, nem em sonho 

conseguiria matar algum tira com uma facada nas costas. [...] aproximei-me de um 

policial; olhei para ele, que também olhou para mim, e o único gesto que fez foi 

segurar os bagos que eram quase tão grandes quanto os do meu avô [...]. (ARENAS, 

2009, p. 66) 

 

Curioso notar que mesmo apesar de recusar esse poder pelo Estado e nesse caso pelos 

militares (como veremos mais a frente), Arenas não deixa de sentir-se atraído por esse poder e 

pelas figuras que o exercem. Veremos que inúmeras são as passagens mencionando uma 

suposta homossexualidade por parte dos soldados detentores do controle e como isso atraía 

ainda mais Reinaldo e também outros indivíduos do seu círculo. Ao mesmo passo que rechaça 

o poder, é atraído por ele.  

Entretanto, o enfoque aqui é nessa breve experiência revolucionária de Arenas, 

experiência essa que tenta encobrir e é suscintamente citada na autobiografia. Após sua volta 

para Velasco, seguiu com os rebeldes para Sierra Maestra e se o aceitariam lá ou não estava nas 

mãos de Cuco Sánchez, homem que o ajudou. Seu relato informa que, ao chegar na Sierra,  

 

[...] fiquei ajudando em tudo o que me pediam. [...] nunca participei de nenhum 

combate; nem de longe pude ver um combate durante todo o tempo em que permaneci 

com os rebeldes; esses combates foram mais míticos do que reais. Foi uma guerra de 

palavras. A imprensa e quase todo o povo diziam que o campo estava repleto de 

milhares de rebeldes armados até os dentes. Era mentira. (ARENAS, 2009, p. 66-67) 
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Trata-se de uma interpretação de um Arenas amargurado, na tentativa de diminuir a 

importância desse aspecto peculiar de sua vida: do apoio aos anos iniciais da Revolução Cubana 

e nesse caso, participação “ativa” no confronto revolucionário. Essa perspectiva dele pode 

indicar ainda que no setor em que estava engajado não havia combates, mas era composto por 

pessoas que respaldavam as ações mais incisivas. Essa ideia fica ainda mais clara na passagem 

seguinte: 

 

Enquanto fiquei com os rebeldes, vi atos de injustiça sendo cometidos e que, até certo 

ponto, fizeram com que eu desconfiasse da boa vontade daquelas pessoas. [...] antes 

de Fidel Castro tomar o poder, já começaram os fuzilamentos das pessoas contrárias 

ao regime ou conspiradores; eram chamadas de traidores: essa era, e ainda é, a palavra 

utilizada. (ARENAS, 2009, p. 67) 

 

Após a vitória dos rebeldes e deflagração da Revolução, Arenas aos 16 anos consegue 

uma bolsa de estudos em La Pantoja, antigo campo de Batista próximo a Holguín. O escritor 

ainda não se mudara para Havana, o que ocorreria um ano depois, em 1961. Foi estudar em 

uma escola Politécnica e afirma achar que “foi uma das primeiras bolsas de estudo que o 

governo de Castro criou, porque era um centro para formar jovens comunistas. [...] Fomos 

‘cooptados’ por toda a ilha de Cuba” (ARENAS, 2009, p. 71). Apesar de ainda morar em 

Holguín, ou seja, num local que ainda possuía resquícios do campo (seu lugar perfeito e ideal), 

já começava a enfrentar os problemas relacionados à sua sexualidade: 

 

Sofria então de todos os males típicos de uma sociedade machista, exaltados pela 

revolução; naquela escola marcada por uma virilidade militante, não parecia haver 

espaço para o homossexualismo que, já nesse período, era severamente punido, 

chegando inclusive a dar cadeia. (ARENAS, 2009, p. 72) 

  

No ano seguinte, Arenas ingressa no curso de literatura na Universidade de Havana. 

Foi um período que julgo crucial na vida do escritor: sua chegada à cidade, local do confronto 

entre o escritor versus o poder revolucionário. Contra suas expectativas, a cidade de Havana 

representava um paradoxo: ao mesmo tempo que era um local de extrema liberdade sexual, foi 

lá onde enfrentou os grandes obstáculos para o desenvolvimento da sua sexualidade e da sua 

escrita. Esses aspectos serão melhor trabalhados no tópico seguinte. 

 

1.2. Enfim, Havana 
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Em 1960, fui a Havana. No dia 26 de julho Fidel Castro pronunciava um longo 

discurso e precisava de público para encher a praça da Revolução [...] a cidade me 

fascinou; uma cidade pela primeira vez em minha vida; uma cidade onde ninguém se 

conhecia, onde a gente podia perder-se [...] onde ninguém ligava para ninguém. [...] 

as bichas loucas de Havana fizeram um verdadeiro banquete com aqueles bolsistas 

[...] o fato é que aquela primeira viagem a Havana representou meu primeiro contato 

com outro mundo; um mundo até certo ponto multitudinário, imenso, fascinante. 

Percebi que aquela cidade era a minha cidade e, de certa forma, eu precisava dar um 

jeito para poder voltar. (ARENAS, 2009, p. 76-77) 

 

Esse foi o primeiro contato de Arenas com, como ele mesmo chamou, um outro 

mundo: o mundo de Havana. Como enfatizado anteriormente, consegue realizar seu sonho de 

mudar-se em 1961. Referindo-se à visão do autor sobre o ambiente urbano, Bejel aponta: 

 

Arenas coloca Havana paradoxalmente: por um lado, representa a liberação das 

limitações do campo e da cidade provinciana, enquanto pelo outro lado é o lugar onde 

o protagonista encontra seu pior inimigo, o Estado cubano, em toda sua proximidade 

e ferocidade. (BEJEL, 2001, p. 146)22 

  

Assim, ao invés de obter o que ele mais ansiava, a liberação do seu ambiente familiar, 

Arenas sai de um estado de opressão e passa para outro, quando encontra o poder coercitivo do 

Estado. Lembrando que essa questão não se restringe apenas à sua sexualidade, mas também à 

sua liberdade criativa e de expressão, futuramente quando se torna escritor. Bejel ainda analisa 

a percepção de Arenas em relação à cidade mais a fundo: 

 

De acordo com essa questão, a cidade (especificamente Havana) é, em alguns 

aspectos, mais permissiva que o campo, permitindo ao protagonista engajar-se 

inteiramente em anônimas atividades homossexuais; ainda em outro sentido é o palco 

da grande batalha entre desejo e poder. Essa batalha, como a narrativa nos informa, 

resulta do encontro entre a sexualidade marginal de um criativo e rebelde homem gay 

e o poder coercitivo do Estado, o qual finalmente o persegue e o encarcera. Esse poder 

é simbolizado por Fidel Castro, o líder supremo macho-pai que deve ser eliminado, 

mas contra quem o protagonista simultaneamente demonstra sentimentos obsessivos 

de ódio e atração escondida. (BEJEL, 2001, p. 146)23 

 

 
22 Tradução nossa. Trecho original: Arenas portrayts Havana paradoxically: on the onde hand it representes 

liberation from the limitations of the countryside and the provincial town, while on the other it is the very place 

where the protagonista encounters his worst enemy, the Cuban state, in all its proximity and ferocity. 
23 According to this account, the city (specifically Havana) is in some respects more permissive than the country, 

allowing the protagonista to engage in entirely anonymous homosexual activity; yet in another sense it is the setting 

for the great battle between the marginal sexuality of a creative and rebellious gay man and the coercitive power 

of the state, which ultimately persecutes and incarcerates him. This power is simbolized by Fidel Castro, the 

supreme macho Father who ought to be eliminated, but toward whom the protagonista simultaneously 

demonstrates obsessive feelings of hatred and concealed attraction.  
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Ainda assim, no primeiro contato Arenas ainda nutria grande entusiasmo e otimismo 

frente ao ambiente que encontraria. O escritor fora um dos 50 selecionados para realizar um 

curso de planificação em Havana, o que faria dele um contador agrícola: profissão que exerceu 

até tornar-se de fato escritor. Após terminar o curso de planificação, Arenas conseguiu um 

emprego no INRA (Instituto Nacional de Reforma Agrária), ocupando um cargo burocrático. 

Aproveitava as horas à máquina de escrever para redigir inúmeros poemas (que julgava muito 

ruins), até que em 1963 a Biblioteca Nacional lança um concurso de contos e o autor decide se 

inscrever. Os participantes deveriam fazer a leitura de um conto escrito por algum autor famoso, 

mas Arenas decide redigir o seu próprio material e o apresentar aos jurados: 

 

Dei o título de Los sapatos vacíos. Tinha apenas duas páginas e sua leitura levava três 

minutos e meio. Apresentei-me diante da comissão [...] ficaram todos impressionados; 

não pela minha maneira de narrar e sim pelo próprio conto. Perguntaram-me quem 

era o autor. Respondi que era eu, que o escrevera na véspera; depois tirei do bolso o 

conto e entreguei-o a uma pessoa da comissão. (ARENAS, 2009, p. 99) 

  

No dia seguinte foi convocado a trabalhar na própria biblioteca, a pedido da diretora 

da instituição, María Teresa Freyre de Andrade. Segundo ele, trabalhar naquele local mágico 

foi decisivo para sua formação literária. Chegava mais cedo todos os dias e se entregava à leitura 

de tudo em que podia colocar as suas mãos. Arenas alega que nesse período escreveu seu 

primeiro livro, Celestino antes del alba, que ganhou um prêmio no concurso anual da UNEAC 

(União de Escritores e Artistas de Cuba), no ano de 1965. 

Segundo Jorge Olivares, a premiação se deu com algumas ressalvas: 

 

Dois dos jurados, José Antonio Portuondo e Alejo Carpentier, referindo-se a Celestino 

antes del alba, argumentaram que eles não podiam apoiar a premiação a um romance 

“que nada tinha a ver com política, adicionando que o romance ganhador deveria 

enfatizar “o heroísmo, as políticas da Revolução Cubana”. Os críticos do romance 

também estavam incomodados com o fato de fome, a repressão do artista e o sutil 

desejo homoerótico serem centrais à história. A despeito da resistência a Celestino 

antes del alba, a UNEAC o publicou em 1967. Não agradou a Arenas, no entanto, que 

a tiragem fosse limitada a duzentas cópias e que dos cinco romances que receberam 

menção honrosa em 1965 foi a última a aparecer na impressão. De acordo com Arenas, 

Celestino antes del alba foi finalmente publicado porque naquele tempo ele era um 

integrado, uma designação aplicada àqueles que responsavelmente faziam o que era 

esperado deles, o que significava não somente desempenhar bem seu emprego, mas 

também fazer trabalho “voluntário”. (OLIVARES, 2001, p. 17)24 

 
24 Two of the jurors, José Antonio Portuondo and Alejo Carpentier, referring to Celestino antes del alba, argued 

that they could not support awarding the prize to a novel “that had nothing to do with politics”, adding that the 

prize-winning novel had to emphasize “the heroic thing, the politics of the Cuban Revolution. The novel’s critics 

were also troubled by the fact that hunger, the repression of the artist, and subtle homoerotic desire were central 

to the story. The resistance to Celestino antes del alba notwithstanding, UNEAC published it in 1967. It did not 
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Nesse momento, acredito ser possível dizer que Arenas enfrenta o primeiro ato de 

censura em relação à sua escrita. Se antes havia enfrentado os preconceitos da sociedade 

machista, agora encontrava o segundo obstáculo que inviabilizava o que podemos chamar de 

seu objetivo maior, de livrar-se do poder que restringia a liberdade dos indivíduos. Essa 

perspectiva coaduna-se à análise da obra de Emilio Bejel, na medida em que ele entende que: 

 

A luta entre desejo sexual marginal e poder político em Antes que Anoiteça implica 

uma ideologia na qual desejo nesse texto é percebido como uma força instintiva e 

natural as quais a última aspiração é liberar-se de todas as forças de poder. Portanto, 

há um desejo implícito nesse texto que é percebido como uma força pré-social, a maior 

expressão do que pode ser atingido apenas quando todas as pressões do poder estão 

ausentes. De acordo com essa posição, é nesse “puro desejo” que reside a verdadeira 

autenticidade do indivíduo, e essa individualidade se expressa através da escrita. 

(BEJEL, 2001, p. 154) 

   

Assim, como reiterado, escrita e sexualidade aparecem entrelaçadas em Antes que 

Anoiteça. uma alimenta a outra. O indivíduo Reinaldo Arenas viabiliza sua existência através 

da escrita, não aceitando quaisquer interferências que pudessem vir a ditar os seus rumos e 

caráter.  

O que busquei analisar até aqui foi a trajetória do escritor até a culminação do episódio 

que marcaria para sempre sua história: o confronto com as forças que, para ele, o impediam de 

ser livre e existir. Nos próximos momentos da dissertação aprofundaremos um pouco o exame 

a respeito das origens dessas forças, como elas se delineiam na sociedade cubana da época e 

como se desenrolam e aparecem na obra autobiográfica objeto de nosso estudo. 

 

2. Tudo na e para a Revolução: cerceamento da liberdade de expressão 

 

A Revolução Cubana trouxe um debate acalorado em torno dos ideais revolucionários 

e como defendê-los para dar sustento a ela. A grande ameaça ao norte, representado pela 

incisiva oposição dos Estados Unidos, e a sensação de que todos viviam em um novo tempo, 

de início foi eficiente para mobilizar todos os setores da sociedade em prol da Revolução. Nos 

interessa aqui examinar o que se reporta ao nosso objeto de pesquisa, isto é, como se deu a 

 
pleased Arenas, however, that the run was limited to two Thousand copies and that of the five novels that had 

received honorable mention ins 1965 his was the last to appear in print. According to Arenas, Celestino antes del 

alba was finally published because at the time he was integrado (integrated), a designation applied to those who 

dutifully did what was expected of them, which included not only performing well at one’s job but also doing 

“voluntary work”.  
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relação do governo cubano com os intelectuais e, particularmente, com aqueles que se 

declaravam homossexuais, confrontando o cerne do projeto revolucionário. No caso de 

Reinaldo Arenas, o autor se enquadrou na categoria de intelectual contrarrevolucionário, pois 

havia, como seguiu havendo, uma parcela significativa da intelectualidade cubana e também 

latino-americana que apoiava o governo de Castro. 

Há um caso bastante interessante sobre essa intelectualidade pró-Castrismo. Reinaldo 

Arenas, em sua autobiografia, critica abertamente o ganhador do prêmio Nobel Gabriel García 

Márquez, um desafeto pessoal do autor. O apoio do literato ao governo de Castro era conhecido 

e seu artigo Cuba de cabo a rabo o expressa bem. Vale lembrar que ele foi escrito em 1975 e 

publicado como uma série de reportagens em um jornal colombiano. Justamente na década de 

70, data na qual Cuba enrijeceu o controle do poder, ao se alinhar efetivamente ao bloco 

soviético, exercendo forte censura e oprimindo a liberdade de expressão. 

Nesse passo, Tárcio Vancim Azevedo, em sua dissertação, examina este artigo de 

García Márquez e utilizaremos sua análise para contrapô-lo ao discurso contrarrevolucionário 

de alguns intelectuais cubanos dissidentes, no caso o próprio Reinaldo Arenas. No texto, o 

escritor colombiano pretende justificar o seu apoio à Revolução Cubana e ao mesmo tempo 

convencer a população da sua excepcionalidade e importância para a história da América 

Latina. Segundo Azevedo:  

 

O texto começa com uma afirmação taxativa: as conquistas sociais, das quais há que 

se destacar as conquistas na área da educação e da saúde públicas, eram conquistas de 

todo o povo. Sendo a desigualdade e a exclusão social problemas inerentes ao 

capitalismo, os cubanos conseguiram garantir plenamente o acesso de todos ao bem 

público através da construção de sua própria via ao socialismo. (AZEVEDO, 2014, p. 

39) 

 

Ainda de acordo com Azevedo, García Márquez aponta outro sucesso da Revolução. 

De acordo com sua concepção, tão importante quanto o suposto igualamento social, seria este 

o elemento mais original do processo revolucionário: a criação de uma nova moral cubana. Para 

ele, a Revolução Cubana logrou mobilizar toda a sociedade para consolidar as conquistas 

revolucionárias. Diante da notória escassez de produtos básicos na Ilha, bem como o 

cerceamento do direito de ir e vir, a afirmação do autor colombiano era de que o conforto 

material, a fartura, a própria liberdade seriam empecilhos para o avanço da Revolução e, por 

isso, não podiam tornar-se prioridade na pauta revolucionária.  

Segundo Azevedo, García Márquez também comenta sobre o embargo estadunidense 

e afirma ser uma tentativa de genocídio dos Estados Unidos para aniquilar o perigo 
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revolucionário não apenas do seu entorno geoestratégico, mas do mapa da América Latina. 

Contudo, o tiro sairia pela culatra. Quanto maiores os golpes do imperialismo, maior seria a 

certeza daquele nobre povo sobre a necessidade de continuar caminhando autonomamente rumo 

a um futuro mais feliz. (AZEVEDO, 2014, p. 40)  

O historiador também identifica outro ponto interessante na argumentação do literato 

colombiano. Ele sai em defesa dos chamados CDR’s (Comitês de Defesa da Revolução). Esse 

órgão foi criado já em 1960, durante o acirramento do conflito entre Estados Unidos e o governo 

cubano. O objetivo principal era de combate ao inimigo interno, a fim de mobilizar toda a 

população em torno da defesa da Revolução e, nesse sentido, Cuba conseguiu criar uma forte 

imagem por todo o mundo: a imagem de um povo engajado e apoiador incondicional do 

governo revolucionário. De acordo com Azevedo, por volta de 80% da população adulta em 

Cuba pertenciam aos CDRs, em meados da década de 1970 e a eficiência desta organização 

para o sucesso da Revolução seria comprovada pela sua atuação decisiva nos combates da Playa 

Girón, em 1961, na contenção dos invasores contrarrevolucionários. (AZEVEDO, 2014, p. 41)  

García Márquez não se omite frente às incisivas críticas sobre a violência 

institucionalizada do regime e da consequente repressão sistematizada do governo de Castro 

contra alguns setores da sociedade cubana. Entretanto, ele a justifica, dizendo que por se tratar 

de um processo histórico, estava susceptível a erros e que o caráter repressivo da Revolução era 

próprio dessa etapa da ditadura do proletariado. Justamente por esse posicionamento, Arenas o 

desprezava e o criticava; para ele era inconcebível na década de 1970, no auge da repressão 

contra intelectuais contrarrevolucionários, um escritor daquela envergadura apoiar e ainda 

justificar tais atrocidades do governo castrista contra o direito básico de expressão. A esse 

respeito, ele escreve: 

 

Um dos mais notórios casos de injustiça intelectual do século XX é o de Jorge Luis 

Borges, a quem negaram sistematicamente o Prêmio Nobel, por causa de sua postura 

política. [...] deram o Prêmio Nobel a Gabriel García Marquez, plagiador de Faulkner, 

amigo pessoal de Castro e oportunista nato. Sua obra, embora tenha alguns méritos, é 

marcada por um populismo barato que não está à altura dos grandes escritores mortos 

no esquecimento ou relegados a um segundo plano. (ARENAS, 2009, p. 358-359) 

 

Arenas desmerece o literato colombiano intelectualmente e, para ele, nem a grandeza 

de sua obra foi capaz de encobrir o fato de ele virar as costas para seus companheiros literatos 

que sofriam severa censura e duras perseguições do governo castrista. Para ele, uma figura 

assim não merecia ganhar um prêmio tão importante, em detrimento de outros que foram 

lançados ao mais completo ostracismo por não se alinharem aos interesses então em voga. 
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Retomando os anos iniciais da Revolução, importa assinalar que a relação do governo 

revolucionário com os intelectuais sempre foi um tanto conturbada. A repressão e a limitação 

da liberdade de expressão na Ilha estiveram sempre presentes; o que mudou de época para época 

foi o grau de intensidade e tensionamento. A década de 60 foi marcada por conflitos pontuais 

entre a intelectualidade cubana e o governo, mas ainda predominando o entusiasmo e apoio de 

forma geral. Desde o início, Fidel Castro soube delinear e deixar claro qual deveria ser o papel 

do intelectual na Revolução. Seu icônico “Discurso aos Intelectuais” foi proferido já em 1961 

e sua menção é essencial para compreender como essa relação se deu.  

Sílvia Cezar Miskulin é autora referência quando se reporta às políticas culturais da 

Revolução. Em sua obra “Os intelectuais cubanos e a política cultural da Revolução 1961-

1975”, sua hipótese central é a de que o fechamento político e ideológico com relação à cultura 

foi anterior aos anos setenta (MISKULIN, 2009, p. 12). Na obra autobiográfica de Arenas esse 

argumento mostra-se pertinente, dadas as acusações do autor sobre as censuras que sofreu desde 

o início de sua carreira literária, nos anos sessenta. As reflexões da autora permearão o presente 

tópico e estabeleceremos esse diálogo com nosso objeto de estudo. 

Já no ano de 1959 foi criada a Casa de las Américas, uma instituição governamental 

que visava obter o apoio de intelectuais e artistas tanto em Cuba quanto na América como um 

todo e, também em nível internacional. Nesse mesmo processo, criou-se o Instituto Cubano de 

Arte e Indústria Cinematográfica (ICAIC), um órgão que fiscalizava o trabalho dos artistas e 

intelectuais, com o propósito de averiguar se também nesse campo a produção estava de acordo 

com o que era aceitável, segundo o novo projeto do governo revolucionário. Nada podia sair 

do seu alcance e controle e a criação destes dois órgãos, meses após a vitória da Revolução, 

esclarecia muito bem o objetivo também no plano cultural. Miskulin apresenta estes argumentos 

 

O Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficas (ICAIC) foi fundado em 

março de 1959 [...] o objetivo da criação do Icaic era o de promover as propostas da 

Revolução por intermédio de noticiários e documentários que seriam exibidos em todo 

o país, visando à conscientização política. [...] Outra instituição de grande importância 

também foi criada em 1959, a Casa de las Américas, estruturada em 28 de abril de 

1959, sendo destinada a promover as relações culturais com a América Latina. 

(MISKULIN, 2009, p. 29-30) 

 

Em 1961 ocorreu o que se pode chamar de primeiro embate entre a intelectualidade 

cubana e o governo revolucionário. Foi exibido, em uma sessão na Casa de las Américas, o 

documentário Post Meridien (PM). Este retratava a velha Havana e sua vida noturna agitada, 

com toda sua luxúria, prostitutas e embriagados. Esse retrato da capital cubana desagradou 
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grande parte da nata intelectual do país e, obviamente, os chefes revolucionários. Alfredo 

Guevara, que então era presidente da Casa de las Américas, censurou o documentário e proibiu 

sua exibição, alegando tratar-se de material contrarrevolucionário. A Cuba mostrada em PM 

não estava em consonância com aquela propagada pelo governo revolucionário. Após o 

ocorrido em maio de 61, em junho os dirigentes resolvem convocar os envolvidos para uma 

série de debates na Biblioteca Nacional José Martí. 

Toda essa polêmica ocorreu dois meses após a tentativa de invasão dos Estados Unidos 

pela Playa Girón e Fidel Castro utilizou a efervescência do acontecimento em seu favor. No 

encerramento do encontro proferiu suas Palabras a los intelectuales (1961). No discurso, o 

chefe revolucionário assentou as bases da política cultural da nova Cuba que surgia. Além da 

preocupação com os intelectuais que foram cooptados pela Revolução, Fidel apontava sua fala 

principalmente para um setor em específico da intelectualidade: os considerados 

“genuinamente não revolucionários”:  

 

A Revolução tem que compreender essa realidade e, portanto, deve atuar de maneira 

que todo esse setor de artistas e intelectuais, que não são genuinamente 

revolucionários, descubram que dentro da Revolução têm um campo para trabalhar e 

para criar e que seu espírito criador, ainda que não sejam escritores ou artistas 

revolucionários, têm oportunidade e têm liberdade para expressar-se. Quer dizer, 

dentro da Revolução. Isso significa que dentro da Revolução, tudo, contra a 

Revolução, nada. Contra a Revolução nada, porque a Revolução também tem seus 

direitos e o primeiro direito da Revolução é o direito a existir. E frente ao direito da 

Revolução de existir, nada -  porque a Revolução compreende os interesses do povo, 

porque a Revolução significa os interesses da nação inteira - nada se pode alegar com 

razão um direito contra ela. Creio que isto está bem claro. Quais são os direitos dos 

escritores e dos artistas, revolucionários ou não revolucionários? Dentro da 

Revolução, tudo, contra a Revolução, nenhum direito. (CASTRO, 1961)25 

 

Após o encerramento do evento, segundo Rickley Leandro Marques, 

 

[...] o governo cubano decidiu então ampliar o alcance da nova resolução e convocou 

todos os intelectuais e artistas cubanos para uma conferência, a primeira desde 1959. 

 
25“La Revolución tiene que comprender esa realidad, y por lo tanto debe actuar de manera que todo ese sector de 

los artistas y de los intelectuales que no sean genuinamente revolucionarios, encuentren que dentro de la 

Revolución tienen un campo para trabajar y para crear; y que su espíritu creador, aun cuando no sean escritores o 

artistas revolucionarios, tiene oportunidad y tiene libertad para expresarse.  Es decir, dentro de la Revolución. Esto 

significa que dentro de la Revolución, todo; contra la Revolución, nada.  Contra la Revolución nada, porque la 

Revolución tiene también sus derechos; y el primer derecho de la Revolución es el derecho a existir.  Y frente al 

derecho de la Revolución de ser y de existir, nadie     —por cuanto la Revolución comprende los intereses del 

pueblo, por cuanto la Revolución significa los intereses de la nación entera—, nadie puede alegar con razón un 

derecho contra ella.  Creo que esto es bien claro. ¿Cuáles son los derechos de los escritores y de los artistas, 

revolucionarios o no revolucionarios?  Dentro de la Revolución, todo; contra la Revolución, ningún derecho 

(APLAUSOS).” Disponível em: < http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/1961/esp/f300661e.html> Acesso em 

10 de abril de 2018. 

 

http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/1961/esp/f300661e.html
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O objetivo do governo era realizar uma reestruturação nos organismos culturais e, por 

isso, o evento foi denominado Primer Congreso Nacional de Escritores y Artistas, e 

foi realizado em Havana entre os dias 18 a 22 de agosto de 1961. Fidel Castro fez, 

como de costume, o discurso de encerramento. [...] Segundo o discurso, a liberdade 

de expressão era um tema secundário, e a revolução teria outras prioridades. A 

primeira preocupação de qualquer cidadão cubano deveria ser com a consolidação da 

revolução e os intelectuais e artistas não poderiam fugir a esta regra. [...] não havia, 

dessa forma, espaço para um debate a respeito da liberdade de expressão, pois esta 

questão não estava entre as urgências do momento. [...] esclareceu o papel que deveria 

ter um intelectual ou artista revolucionário cubano: estes deveriam estar 

completamente comprometidos com a revolução e não com questões estéticas e 

liberais. (MARQUES, 2012, p. 70-71) 

 

O mesmo argumento é apresentado por Sílvia Miskulin, ao escrever que 

 

O Primeiro Congresso Nacional de Escritores e Artistas realizou-se pouco tempo 

depois, de 18 a 22 de agosto de 1961. [...] os participantes do Congresso manifestaram 

publicamente sua concordância nestas resoluções com o discurso de Fidel Castro [...] 

por entenderem que os conceitos formulados nesse discurso estabeleciam “o caminho 

para se alcançar a expressão adequada da nova realidade revolucionária de Cuba”. 

(MISKULIN, 2009, p. 35) 

  

Dessa forma, não restava dúvidas sobre o dever de todo intelectual cubano. Na década 

de 60, a despeito das divergências, grande parte da intelectualidade cubana apoiou o regime. 

Prova disso foram as ressalvas feitas na premiação de Celestino antes del alba. Já na segunda 

edição do concurso da UNEAC, Arenas apresenta seu segundo livro que o colocou no centro 

dos holofotes: El mundo alucinante. Na obra, o escritor narra as aventuras do frei mexicano 

Servando Teresa de Mier Noriega y Guerra – perseguido por suas ideias em plena época da 

Inquisição - que organizou uma expedição da Europa para o México com o objetivo de libertá-

lo do domínio espanhol. (MISKULIN, 2009, p. 72) 

Como observado pela autora, 

 

[...] sua obra tinha um conteúdo crítico bastante evidente em relação ao Estado, e 

nunca chegou a ser publicada em Cuba. Talvez isto explique por que a obra ganhou 

apenas menção especial no concurso. [...] Arenas conseguiu publicá-la em Paris pela 

Editions du Seuil, em 1968, mas como o fez sem autorização dos funcionários da 

Uneac, este episódio marcou o início de seus problemas com o governo cubano. 

(MISKULIN, 2009, p. 73) 

 

Anos depois, Arenas escreveria em sua autobiografia que 

 

O livro fez um grande sucesso na França e obteve o prêmio de melhor romance 

estrangeiro, junto com Cem anos de solidão, de García Marquez. [...] Em Cuba, o 

impacto da crítica de El mundo alucinante em sua versão francesa foi para mim um 

golpe totalmente negativo do ponto de vista oficial. A Segurança do Estado ficou de 
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olho em mim, não apenas por ser uma pessoa controvertida que escrevera obras 

irreverentes que não faziam a apologia do regime, e sim, pelo contrário, criticavam-

no abertamente, mas também por ter cometido a ousadia de contrabandear aquele 

manuscrito e publicá-lo sem a permissão de Nicolás Guillén, presidente da UNEAC. 

(ARENAS, 2009, p. 152-153) 

  

A partir desse ponto, o autor começa a trilhar um caminho sem volta: o da dissidência. 

A partir de então, todos os esforços do escritor foram para continuar escrevendo e contrabandear 

os manuscritos para fora do país. Nesse aspecto, o casal de amigos Jorge e Margarita Camacho 

foram essenciais26. Durante toda a vida de Arenas, ambos foram responsáveis pela publicação 

da maioria de seus livros no estrangeiro. Conheceram-se durante o Salão de maio, uma 

exposição de pintores cubanos e estrangeiros, no qual Jorge era expositor. Ao saírem de Cuba, 

levaram consigo o livro Celestino antes del alba e o manuscrito de El mundo alucinante, sendo 

eles que fizeram os arranjos para sua publicação na França. Essa amizade ajudou Arenas em 

inúmeros aspectos, não apenas em relação às obras, mas também no apoio emocional e material: 

sempre que possível enviavam a Arenas roupas, acessórios, livros, tentando inclusive tirá-lo da 

Ilha inúmeras vezes. Na autobiografia cita-os com muito afeto: 

 

Nossa amizade foi do tipo daquelas que, uma vez iniciadas, duram para sempre [...] 

Nunca tive irmãos e mal conhecia o afeto de uma família; senti logo que aquela 

irmandade seria eterna. Já se passaram mais de vinte anos e, de uma forma ou de outra, 

eles sempre se comunicaram comigo semanalmente; através de um turista, de uma 

mensagem codificada dentro de uma carta enviada normalmente, um cartão postal [...] 

e centenas de pequenos detalhes que me ajudaram a viver duramente esses 15 anos 

em que permaneci em Cuba depois que nos conhecemos. (ARENAS, 2009, p. 152) 

 

O livro Otra vez el mar, segundo Arenas, precisara ser reescrito por três vezes, porque 

sempre caía nas mãos da polícia. Era o centro de seu projeto ambicioso da Pentagonía, uma 

coletânea de cinco livros que Arenas logrou publicar antes de morrer. O autor escreve que: 

“naquele período em que éramos perseguidos e vigiados, escrevíamos coisas contra o regime. 

Escrevíamos principalmente poemas; isto nos mantinha a salvo da loucura e não nos deixava 

cair na esterilidade que já acometera outros escritores cubanos” (ARENAS, 2009, p. 157). Ele 

precisava escrever para existir. 

 
26 Postumamente, Margarita Camacho editou e publicou em formato de livro (o qual possuo) todas as cartas 

trocadas com Arenas. Cobrindo um período de 1967 a 1990, ano em que se conheceram até a data da morte do 

autor, essa fonte acessória corrobora muitos dos argumentos utilizados aqui. Foi utilizada para pensar a questão da 

publicação de seus livros no estrangeiro, como estes saíram da Ilha, os problemas de Arenas com a Segurança do 

Estado bem como para compreender essa nuance mais intimista do escritor.  
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Se na década de 1960 a censura já se mostrara presente, a partir da década de 1970 a 

relação entre o governo revolucionário e os intelectuais tencionou-se ainda mais. O argumento 

central aqui é o de que a censura esteve sempre presente, o que se altera é o tom. Em Cuba, o 

ano de 1971 foi o início de um período denominado de Quinquenio Gris. Ele se estende até 

1976, tendo sido marcado pela intensificação do conflito entre a intelectualidade cubana e o 

governo revolucionário. 

Vale mencionar que nesse mesmo ano ocorre a entrada definitiva de Cuba no bloco 

soviético. O grande fracasso da decantada e almejada super safra de cana de açúcar deixou a 

Ilha sem outra alternativa perante a gigantesca crise econômica que se alastrava pelo país. O 

projeto do socialismo à cubana teve de ser abandonado para alinhar-se de vez ao modelo da 

URSS:  

[...] a União Soviética por sua vez exige, em troca do seu apoio econômico, que Cuba 

passe a fazer propaganda do modelo socialista como única alternativa possível contra 

o capitalismo e o imperialismo dos Estados Unidos [...] Fidel Castro reconhece 

publicamente que a política de defesa dos incentivos morais, acerca dos quais ele 

mesmo afirmara serem mais importantes do que o ouro, e que foi predominante na 

ilha até 1970, era uma política idealista, bem como a tese cubana. [...] a partir desse 

momento a predominância dos interesses econômicos e a teoria do desenvolvimento 

por etapas, que Fidel Castro havia questionado, passam a ser reconhecidas como a 

única saída possível para se enfrentar a crise. Em poucos meses a política em defesa 

de um socialismo latino-americano e tri-continental passa a ser completamente 

desconsiderada [...] (MARQUES, 2012, p. 147-148) 

  

É possível afirmar então que a partir da entrada de Cuba na órbita da União Soviética, 

a ilha perdeu muito do apoio que tivera anteriormente. Internamente, em grande medida, o 

entusiasmo deu lugar ao desencanto e, gradativamente, a Revolução perdia entusiastas para 

ganhar opositores. Foi uma década marcada por prisões, incluindo a de Reinaldo Arenas, 

repressão e ataques internos constantes. O importante é compreender que a adesão à URSS não 

foi o motivadora dessa onda repressiva em Cuba, a partir de 1970. A relação entre os intelectuais 

e o governo já estava desgastada desde 1961 e a entrada do país no bloco soviético foi apenas 

um combustível que agudizou ainda mais essa relação.  

Segundo Miskulin,  

 

As manifestações culturais se politizaram ao máximo nessa época, com o incentivo 

do realismo socialista, o que ficou bem demarcado nesse periódico da juventude 

comunista. A arte e a literatura assumiram uma função pedagógica e transformaram-

se na maioria dos casos em veículo de propaganda do governo, com o objetivo de 

educar as massas na construção do socialismo e do “homem novo”. (MISKULIN, 

2009, p. 249) 
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Ainda assim, Cuba se diferia da União Soviética pois na Ilha os escritores dissidentes 

sofriam de uma morte literária simbólica e não física como ocorreu no bloco socialista. O caso 

de Heberto Padilla, em 1971, mudou definitivamente o rumo da história da intelectualidade 

contrarrevolucionária. Após esse acontecimento, o governo castrista deixou claro que os 

mesmos não seriam mais tolerados pois o momento não o permitia. Cuba tinha uma grande 

crise para enfrentar e não toleraria problemas internos que poderiam comprometer sua unidade.  

Heberto Padilla, no deflagrar da Revolução em 1959, era um poeta consagrado em 

Cuba e definitivamente apoiou o governo revolucionário em seu início. Foi um dos fundadores 

da UNEAC (União Nacional de Escritores e Artistas de Cuba), em 1961, e foi correspondente 

de um jornal cubano por dois anos na União Soviética, de 1962 a 1964. Seu livro El justo tempo 

ganhou o prêmio da Casa de las Américas, no qual o poeta exaltava os feitos da Revolução. 

Pode-se afirmar que ele estava em posição privilegiada e gozava de prestígio no país. 

Entretanto, a partir de 1968 o poeta passa a protagonizar inúmeros escândalos que mudariam o 

rumo de sua carreira. Padilla se descontentou com os rumos que a Revolução estava tomando, 

com a concentração de poder cada vez maior nas mãos de Fidel Castro e na repressão à liberdade 

de expressão e de ir e vir; se sentiu na obrigação de formular uma crítica incisiva, uma vez que 

ninguém ousava fazê-lo, ao menos publicamente. 

Em 1968 ele publica seu polêmico livro Fuera del Juego, que ganhou um prêmio 

importante chamado Júlian del Casal, na categoria de poesia. O júri escolhido pela UNEAC 

era composto por intelectuais cubanos [...] os jurados, sobretudo os cubanos, foram 

pressionados por dirigentes próximos à UNEAC, no intuito de suspender a premiação do livro 

de Padilla, que não era aceito pela direção revolucionária (MARQUES, 2012, p. 128-129). Dada 

a proeminência do autor, a UNEAC ainda assim publicou o livro, mesmo que com uma tiragem 

bastante reduzida e Padilla não recebeu o prêmio em dinheiro destinado ao vencedor. O governo 

revolucionário começou então uma extensa campanha contra o escritor e seu livro, 

principalmente porque seus poemas criticavam não apenas Fidel Castro, mas também o 

socialismo soviético, que passou a preponderar na Ilha a partir de 1971. Segundo Marques, 

Padilla adotou essa postura porque  

 

As obrigações impostas aos poetas impediriam a existência da própria poesia em Cuba 

pois, a poesia necessita de expressões e sentimentos que não podiam ser tolerados 

naqueles tempos na ilha. [...] A falta de euforia, o pessimismo, a rebeldia e a angústia 

que exalavam de cada uma das suas estrofes foram muito mal recebidas pelo dirigente 

do governo cubano que entendia essas expressões como resquícios de sentimentos 

burgueses. (MARQUES, 2012, p. 135) 
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O livro Fuera del Juego e Heberto Padilla passaram a representar uma espécie de herói 

para aqueles escritores que posteriormente comporiam a Geração Mariel. O governo 

revolucionário prontamente reconheceu a ameaça que o autor se tornara e deu início a um 

processo de exclusão social de Padilla. Primeiro, ele foi destituído do cargo de professor de 

Literatura que ocupava na Universidade de Havana e foi alijado da cena cultural e literária de 

Cuba. A medida drástica viria em março de 1971, quando Padilla e sua esposa, também poetisa 

e escritora, foram presos e acusados de subversão contra a ordem revolucionária. Ela foi solta 

dois dias depois, enquanto o escritor permaneceu no cárcere. Marques descreve esse processo 

e como ele abalou duramente a relação dos intelectuais tanto latino-americanos quanto europeus 

com a Revolução Cubana:  

 

A prisão de Padilla repercutiu internacionalmente e dividiu a opinião dos 

representantes estrangeiros da Casa de las Américas, pois a maioria dos seus 

intelectuais não aceitou o encarceramento do poeta e ameaçou romper relações com a 

instituição e com o governo cubano caso ele não fosse libertado imediatamente. No 

dia 19 de abril de 1971 um grupo de intelectuais de esquerda europeus e latino-

americanos publicou uma carta aberta a Fidel Castro na qual expressava sua 

preocupação com a prisão de Heberto Padilla e o uso da repressão contra escritores e 

artistas que não podiam exercer o direito à crítica e à liberdade de expressão. [...] a 

maioria desses intelectuais era conhecida como amigos de Cuba que colaboravam na 

divulgação e legitimação da revolução cubana [...] após o caso Padilla muitos se 

tornaram adversários de Fidel Castro e outros se reconciliaram com a revolução. 

Contudo, a situação do apoio quase irrestrito da esquerda europeia e latino americana 

nunca mais foi recuperada. (MARQUES, 2012, p. 138) 

  

Nesse contexto, o Primer Congreso de Educación y Cultura foi realizado em maio de 

1971, durante a prisão de Padilla e em meio às incisivas críticas internacionais ao regime, 

incluindo a carta direcionada ao próprio Castro e publicada no jornal francês de grande 

circulação Le Monde. A priori, o objetivo do congresso era reunir estudiosos para tratar da 

educação, mas na verdade era uma forma de resposta às duras críticas que o regime estava 

recebendo. Como de praxe: 

 

Fidel Castro fez o discurso de encerramento do congresso. [...] podemos perceber a 

diferença com relação à forma paternalista e conselheira do discurso Palabras a los 

intelectuales feito em 1961. Em 1971, uma década desde aquele último encontro entre 

o líder da revolução com intelectuais e artistas cubanos, o tom é desafiador, além de 

defender abertamente a censura a alguns autores estrangeiros que antes haviam 

colaborado com a revolução. Contudo, a diferença está na tonalidade e não no 

conteúdo. [...] Fidel Castro e o governo sentiram a necessidade de interromper 

definitivamente as críticas ao regime, fossem elas internas ou externas. Era o fim das 

boas relações entre Cuba e a intelectualidade da ampla esquerda ocidental. Mas não 

em virtude da sovietização da Revolução [...] e sim do desgaste das relações entre o 

regime revolucionário cubano e os intelectuais e artistas estrangeiros [...] que 
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passaram a criticar abertamente as posições do governo cubano. (MARQUES, 2012, 

p. 150-151) 

 

Após a repercussão negativa a nível internacional, Padilla foi solto após ter 

permanecido um mês incomunicável. Como o regime castrista temia um escândalo ainda maior, 

o governo marcou uma grande cerimônia na sede da UNEAC, na qual foi anunciada a presença 

do poeta. Nessa reunião, Padilla confessou seus supostos crimes contra a Revolução e procedeu 

a uma profunda autocrítica, alegando ser ingrato perante a grandiosidade dos feitos 

revolucionários. Nos dizeres do próprio Reinaldo Arenas:  

 

A Segurança do Estado escolheu Heberto Padilla como bode expiatório. Padilla tinha 

sido o poeta irreverente que se atrevera a apresentar, para um concurso oficial, um 

livro crítico intitulado Fuera del juego. No exterior já se tornara uma atração 

internacional, e era necessário portanto destruí-lo [...] em 1971, Padilla foi preso com 

sua esposa. Foi trancado numa cela, ameaçado e surrado; trinta dias depois, saiu 

daquela cela transformado em farrapo humano. [...] lembro-me que a UNEAC estava 

rigorosamente vigiada por policiais em trajes civis [...] a noite em que Padilla fez sua 

confissão foi uma noite sinistra e inesquecível. Aquele homem vital, que escrevera 

lindos poemas, arrependia-se de tudo o que havia feito, de toda a sua obra anterior, 

renegando a si próprio, intitulando-se de covarde, miserável e traidor. [...] Padilla não 

apenas se retratava de toda sua obra anterior, como também delatava publicamente 

todos os seus amigos e até sua esposa, os quais, segundo ele, também tiveram uma 

atitude contrarrevolucionária. (ARENAS, 2009, p. 172-173) 

 

Arenas também relata que: “todas as pessoas citadas como contrarrevolucionárias por 

Padilla [...] tinham que ir até o microfone [...] assumir sua culpa e reconhecer que eram abjetos 

traidores do sistema. Tudo foi filmado pela Segurança do Estado e o filme percorreu todos os 

meios intelectuais do mundo”. (ARENAS, 2009, p. 173-174). Após a retratação pública de 

Padilla, os intelectuais escreveram uma segunda carta direcionada a Castro alegando que tal 

confissão só podia ter sido obtida através de tortura, e que esse método era comum na União 

Soviética. Na teoria, esse processo de retratação servia para a recuperação do indivíduo perante 

a sociedade; mas, na verdade, tinha a finalidade somente de humilhá-lo. Essa manifestação 

presente na carta entra em consonância com o relato de Arenas, que afiança: 

 

A humilhação pública tem sido um dos métodos mais utilizados por Castro; a 

degradação das pessoas diante de um público sempre disposto a zombar de qualquer 

fraqueza alheia ou de qualquer pessoa caída em desgraça [...] depois, naturalmente, 

de cabeça raspada e algemados, os acusados tinham que se purificar das fraquezas 

num campo de cana ou com qualquer outro trabalho agrícola.27 (ARENAS, 2009, p. 

176) 

 
27 O interessante nessa passagem é que Arenas ainda denuncia diretamente a prática cubana de recuperar os 

indivíduos considerados desviados moralmente e politicamente. As UMAP’s ficaram conhecidos como campos 



 
 

54 
 

 

Muitos dos que antes viam Padilla como herói, passaram a ver no poeta a figura de um 

traidor que delatou seus companheiros, um indivíduo fraco e covarde, e, ainda, 

 

A autoconfissão de Heberto Padilla ao invés de atenuar o escândalo internacional 

desencadeado com sua prisão, acabou por acentuar e abrir uma ruptura entre a política 

repressiva do governo cubano e a atitude dos intelectuais de várias partes do mundo, 

que até aquele momento, não acreditavam que o governo reproduzia em Cuba os 

métodos de Stálin. (MISKULIN, 2009, p. 219-220) 

  

A partir de 1971, após o caso Padilha e o enfrentamento direto dos intelectuais com o 

governo, fica evidente que tempos sombrios pairavam sobre Cuba. Arenas fica no cárcere entre 

1973 e 1976; nesses anos, inúmeros escritores homossexuais foram perseguidos e a polícia fazia 

batidas diárias para apreendê-los. Segundo o escritor, após o Congresso 

 

Teve início a chamada parametraje, isto é, cada escritor, cada artista, cada dramaturgo 

homossexual recebia um telegrama informando-o de que não reunia os parâmetros 

políticos e morais para o bom desempenho do cargo que ocupava e, portanto, perdia 

seu emprego e tinha que ir para um campo de trabalhos forçados, onde executaria 

outra tarefa. [...] era evidente que as trevas desciam sobre todos os intelectuais 

cubanos. Naquele momento, já era impossível pensar em abandonar o país; desde 

1970 Castro proclamara que todos que desejavam sair do país já o tinham feito [...]. 

(ARENAS, 2009, p. 175)  

 

Não somente Arenas denuncia essa espécie de saneamento da intelectualidade cubana 

e cita o caso Padilla, na autobiografia aparecem dois capítulos destinados a outros dois grandes 

artistas (e amigos pessoais do autor) condenados ao ostracismo: Virgílio Piñera e Lezama Lima. 

Segundo ele,  

 

Em 1966, a publicação de Paradiso foi simplesmente um acontecimento heroico, do 

ponto de vista literário. Acho que nunca se publicou em Cuba um romance tão 

violentamente homossexual; tão extraordinariamente complexo e rico em imagens, 

tão cubano, tão latino-americano, crioulo e, ao mesmo tempo, tão estranho. [...] 

Quanto a Virgílio Piñera, também realizou o ato heroico de apresentar, em 1968, para 

o Concurso Casa das Américas, sua obra teatral Dos viejos pânicos, reflexo supremo 

do terror e do medo que imperam sob o regime de Fidel Castro. (ARENAS, 2009, p. 

113) 

 

Mesmo com a censura e perseguição, nenhum deles amargurou sua vida com 

ressentimento, nenhum deles deixou de escrever; até a morte, continuaram trabalhando, mesmo 

 
de concentração utilizados com a finalidade de correção dos desvios de um indivíduo, por meio do trabalho 

forçado.  
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sabendo que, na maioria das vezes, suas produções iriam parar nas mãos da Segurança do 

Estado. (ARENAS, 2009, p. 114) Arenas via nessa condenação da liberdade de expressão uma 

questão não apenas de conteúdo (no caso, contrarrevolucionário), mas também estética: 

 

A própria beleza é perigosa em si [...] é um território que escapa ao controle da polícia 

política e onde, portanto, não pode reinar. Por isso mesmo, irrita todos os ditadores, 

que querem destruí-la de qualquer maneira. A beleza sob um sistema ditatorial é 

sempre dissidente, porque toda ditadura é por si mesma antiestética, grotesca. 

(ARENAS, 2009, p. 117) 

  

A solução encontrada por Arenas e os demais escritores era relativamente simples: 

continuar escrevendo. No caso do autor e inúmeros outros, também o ato sexual com outros 

homens era contrarrevolucionário. A transgressão era representada pelo ato de escrever, e o 

autor ainda relembra os acontecimentos enquanto na Ilha:  

 

Organizávamos encontros culturais mais ou menos clandestinos onde líamos os 

últimos textos que acabávamos de escrever. Escrevíamos incessantemente e líamos 

em qualquer local: em casa abandonadas, parques, praias [...] líamos nossos textos, 

mas também os dos grandes escritores. (ARENAS, 2009, p. 118) 

 

Após esse aprofundamento na questão dos intelectuais e do cerceamento da liberdade 

de expressão, no próximo tópico refletiremos especificamente a condição dos homossexuais 

em Cuba. Se Arenas enfrentou grande censura no meio intelectual, assim como inúmeros 

artistas, o tratamento aos homossexuais e à juventude foi igualmente duro. Refletiremos sobre 

o projeto do Homem Novo, a tradição machista cubana, o papel da juventude na construção da 

nova nação e o ambiente urbano descrito por Arenas como bastante permissivo, mas igualmente 

opressor. Foram questões que, aliadas ao problema da censura intelectual, levariam o escritor a 

um caminho de dissidência que jamais deixou de trilhar, culminando no episódio de sua saída 

da ilha em 1980. 

 

3. A figura masculinizada ideal e a marginalização dos homossexuais sob a ótica do Homem 

Novo 

 

3.1. A tradição machista e a questão de gênero cubana 

 

O canadense Ian Lumsden, em seu livro Machos, Maricones and Gays - Cuba and 

homossexuality, analisa de forma bastante elucidativa o machismo cubano e seus 

desdobramentos até o final da década de 90, quando o livro foi publicado em 1996. Passando 

na sua reflexão da tradição machista antes da Revolução, como ela afetou os preceitos 
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Revolucionários, a institucionalização da homofobia, a questão da AIDS e chegando à 

comunidade gay de Havana dos anos 90, a obra de Lumsden será utilizada quase que de forma 

exclusiva em minha reflexão sobre a tradição machista cubana.  

Segundo o autor, não é possível pensar a institucionalização da homofobia em Cuba e 

seus desdobramentos (no caso de nosso estudo, para pensarmos o projeto do Homem Novo) 

sem pensar o machismo nos tempos pré-revolucionários.  De forma brilhante, Lumsden 

historiciza a questão da homossexualidade, tendo em vista o passado colonial da América 

Latina como um todo e os esforços dos Estados Unidos em derrubar a Revolução. Para ele, 

esses são dois fatores essenciais para compreender a realidade cubana 

 

Esse livro argumenta que a situação presente dos gays cubanos pode ser melhor 

entendida numa perspectiva histórica que começa muitos séculos antes da Revolução 

Cubana. Também presume que a presente regulação de gênero e sexo devem ser 

entendidos no contexto de esforços de um país pobre para superar o 

subdesenvolvimento e dependência frente a uma determinação dos Estados Unidos de 

prevenir a Revolução de ter sucesso a qualquer custo. A questão da opressão sexual, 

por mais inaceitável que seja a princípio, deve ser vista num amplo contexto político 

e histórico. (LUMSDEN, 1996, p. xxi)28 

 

Ele quer refutar a visão dos, como ele chama, acadêmicos gays progressistas, de que a 

homofobia presente na Revolução é substancialmente uma evidência do caráter opressivo do 

regime e nada mais. Em sua maioria norte-americanos, o autor alega que esses acadêmicos se 

baseiam numa ideia de direito civil individualista e capitalista completamente diferente daquele 

presente em Cuba, mais coletivista e que se preocupava em tempos revolucionários com o bem-

estar da população: 

 

Cuba é objetável porque coloca uma concepção alternativa de direitos humanos. 

Apesar da negação sem dúvidas dos direitos humanos concebidos em termos liberais 

e individualistas, o regime revolucionário cubano tem demonstrado seu 

comprometimento com os direitos humanos definidos em termos sociais e coletivos. 

Isso é mais evidente com respeito a educação, saúde e cultura, na qual em Cuba são 

tratadas como direitos básicos para todo mundo ao invés de mercadorias disponíveis 

apenas para quem pode pagar. (LUMSDEN, 1996, p. xix)29 

 
28 It argues that the presente situtation of gay Cubans can best be understood within a historical perspective that 

starts several centuries before the Cuban revolution. It also assumes that the current regulation of gender and sex 

must be understood in the contexto of a poor country’s effort to overcome underdevelopment and dependency in 

the face of the determination of the United States to prevent the revolution from succeeding at whatever cost. The 

issue of homosexual oppression, however unacceptable it may be in principle, must be viewed in a broad political 

and historical context. 
29 Cuba is objectionable because it does pose an alternative conception of human rights. Despite its undoubted 

denial of human rights conceived in liberal individualistic terms, the Cuban revolutionary regime has demonstrated 

its commitment to human rights defined in collective social terms. This is most evidente with respect to education, 

health, and culture, which in Cuba are treated as basic rights for everyone instead of as commodities available only 

to those who can afford them. 
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Ele inicia sua reflexão sobre a Ilha no período prérevolução de 1959 a partir dos 

seguintes fatores: as relações entre o mesmo sexo e a opressão contra as mulheres, que para ele 

está diretamente relacionada à opressão aos homossexuais. Este último, segundo Lumsden, foi 

fortemente influenciado pelo catolicismo do passado colonial presente em Cuba por 400 anos, 

bem como a herança espanhola e africana. Não menos importante, e esse é o ponto de enfoque 

deste tópico, não podemos esquecer que na Revolução o machismo de sua cultura 

revolucionária, particularmente de seus líderes, deve ser relacionado à longa luta de Cuba para 

livrar-se de sua dominação pelo Colosso ao Norte. (LUMSDEN, 1996, p. 29)30 

 O ponto de início da nossa discussão é compreender a figura histórica do maricon, que 

segundo Lumsden foi criada porque 

 

[...] o machismo latino americano variante do sexismo patriarcal, tem sido mais 

socialmente punitivo em direção aos desvios da aparência masculina tradicional e 

trejeitos do que em direção ao comportamento homossexual por si. Em Cuba, era 

pressuposto que homens cujo comportamento parecesse efeminado e desviado do 

estereótipo masculino, seria homossexual. Eles são chamados maricones, uma palavra 

usada também para denotar covardia. (LUMSDEN, 1996, p. 29) 

 

O maricon era considerado a antítese da masculinidade, e eram ridicularizados pela 

maioria da sociedade cubana. Aqueles homossexuais mais “discretos”, que não apresentavam 

trejeitos afeminados e sim uma aparência masculina tradicional, eram mais propensos a serem 

aceitos socialmente. Estes eram os chamados entendidos, termo inclusive citado por Arenas na 

autobiografia, trecho apresentado anteriormente na dissertação. Dessa forma, os homens 

afeminados foram colocados numa outra categoria, uma vez que, segundo o autor canadense,  

 

Ao fazer certos maneirismos inaceitáveis, o machismo assegurou que os 

homossexuais que não se encaixavam nos papeis tradicionais masculinos nem 

conciliavam sua atração erótica por homens atuariam em uma maneira que 

confirmasse a assertiva machista que nenhum homossexual poderia ser possivelmente 

“un hombre de verdad”. Não apenas os maricones cubanos frequentemente 

incorporavam traços estereótipos femininos, eles também tendiam a idealizar os 

machos- homens ostensivamente masculinos. (LUMSDEN, 1996, p. 30)31 

 

 
30 The machismo of its revolutionary culture, particularly that of its leaders, has to be related to Cuba’s long struggle 

to free itself from its domination by the Colossus of the North.  
31 By marking certain mannerisms unacceptable, machismo ensured that homosexuals who could neither fit 

tradicional male roles nor conceal their erotic attraction to other men would act in a way that confirmed the 

machista assumption that no homosexual could possibly be “un hombre de verdad” (a real man). Not only did 

Cuban maricones often incorporate stereotypical feminine traits, they also tended to idealize machos- 

ostentatiously masculine men. 
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Arenas confirma essa assertiva em um dos capítulos em Antes que Anoiteça e em várias 

passagens ao longo da autobiografia. Sentia-se atraído por homens barbudos, militares e 

homens que ele considerava machos. No 33º capítulo do livro, Arenas distingue os 

homossexuais cubanos em quatro categorias: 

 

Em primeiro lugar, vinha a bicha de coleira; este era o tipo de homossexual 

escandaloso que constantemente era preso numa sauna ou praia.  O sistema fazia com 

que ele usasse, conforme pude verificar, uma coleira que estava permanentemente no 

seu pescoço; a polícia o prendia com uma espécie de gancho e ele era levado assim 

para os campos de trabalho forçado. [...] Depois da bicha da coleira, vinha a bicha 

comum. Tratava-se do tipo de homossexual que tem seus compromissos, vai à 

cinemateca, escreve de vez em quando algum poema, jamais corre grandes riscos e se 

dedica a tomar chá na casa de seus amigos [...] À bicha comum segue-se a enrustida. 

A bicha enrustida é aquele tipo de homossexual de quem quase ninguém desconfia. 

Casa-se, tem filhos, depois frequenta as saunas clandestinamente, usando no dedo a 

aliança do casamento. Era difícil reconhecer as bichas enrustidas; muitas vezes, elas 

próprias condenavam os homossexuais. [...] Em seguida, havia a bicha régia, um tipo 

específico dos países comunistas. A bicha régia é aquela que por vínculos diretos junto 

ao líder máximo, ou de uma tarefa extraordinária quanto à segurança do Estado, ou 

ainda, por coisas semelhantes, goza do privilégio de poder ser bicha publicamente, 

pode manter uma vida escandalosa e, ao mesmo tempo, ocupar altos cargos, viajar, 

entrar e sair do país, cobrir-se de joias e roupas, ter inclusive um motorista particular. 

(ARENAS, 2009, p. 106-107) 

 

Essa passagem coaduna com a reflexão de Lumsden, à medida que Arenas identifica 

e enquadra os homossexuais cubanos entre entendidos e maricones. Ainda vai além, 

apresentando-nos o que ele considerava ser uma categoria exclusivamente presente em países 

comunistas. Percebemos aqui que o gozo de uma vida abertamente sexual estava diretamente 

proporcional ao poder que exerciam na sociedade. Quanto maior o poder, maior a possibilidade 

de desfrutarem sua vida sexual como bem entendiam. No entanto, é sobejamente conhecido que 

essa não era uma opção para a maioria dos cubanos. 

Em relação à atração pelos homens considerados machos, Arenas é enfático ao 

descrever seu desejo e atos sexuais nos quartéis, com homens casados e também rapazes 

solteiros que ostentavam masculinidade. No ato sexual, o homem ativo não era considerado 

homossexual, porém o passivo sim. A esse respeito, Arenas escreve no exílio sobre a 

dificuldade de encontrar um parceiro, uma vez que na Ilha 

 

[...] transávamos debaixo de pontes, nos matagais, em todos os lugares, com homens 

que queriam satisfação enquanto nos enrabavam. Agora não é assim, ou é difícil que 

seja assim; tudo foi regularizado de tal forma que se criaram grupos e sociedades onde 

é muito complicado para um homossexual encontrar outro homem, isto é, o verdadeiro 

objeto do seu desejo. (ARENAS, 2009, p. 139) 
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Dessa forma, para Arenas era inconciliável a relação entre dois maricones, entre dois 

passivos. Sua atração era pelos hombres de verdad, coisa que ele julgou não encontrar na 

comunidade gay estadunidense. Reportando a questão da tradição machista, Lumsden atesta 

que a crença espanhola no pudor proibiu qualquer discussão pública ou educação a respeito de 

sexualidade. (LUMSDEN, 1996, p. 31) Apesar do tabu, os cubanos sabiam muito bem quais os 

papeis sexuais designados para homens e mulheres, o primeiro, seres extremamente passionais 

cheios de luxúria e voracidade, o segundo, seres castos e submissos confinados ao ambiente do 

lar.  

Outra observação importante é a utilização dos termos machismo e homofobia. Este 

último é bastante problemático para caracterizar o machismo cubano32 (e latino americano), 

uma vez que 

 

[...] apesar da repugnância em direção às pessoas homossexualmente identificáveis - 

isto é, os homens efeminados - os cubanos eram mais aptos do que norte americanos 

a conceber que homens em certas circunstâncias poderiam desejar homens como 

saídas para seus impulsos sexuais. (LUMSDEN, 1996, p. 32)33 

 

O autor canadense analisa ainda as heranças hispânicas católicas e dos escravizados 

africanos na tradição machista cubana. “O sexismo cubano, corporificando a subjugação 

machista da mulher e do homossexual igualmente, epitomiza valores hispânicos 

quintessenciais” (LUMDSEN, 1996, p. 40)34. O autor enfatiza que o papel da mulher e, 

consequentemente dos homossexuais (uma vez que estão correlacionados) sempre foram muito 

bem delimitados pela Igreja Católica. Como instituição a Igreja nunca foi forte na Ilha como 

nos demais países latinos, uma vez que em Cuba não havia nem metais preciosos nem nativos 

sobreviventes para serem explorados pelos colonizadores espanhóis em aliança com a Igreja. 

(LUMSDEN, 1996, p. 43)35 Mesmo com o forte abalo de relações entre Cuba e a Igreja 

Católica, quando esta apoiou a Espanha na guerra da independência e com a separação das duas 

esferas oficialmente em 1901, a cultura cubana foi fortemente marcada pelos preceitos 

religiosos espanhóis. Por exemplo, a condenação da sodomia e subsequentemente da 

 
32 O termo aparece em Cuba somente após a opressão institucionalizada aos homossexuais nas décadas de 60 mas 

principalmente em 70. 
33 Despite their repugnance toward homosexually identified people- that is, effeminate men- Cubans were more 

able than North Americans to conceive that males in certain circunstances could desire other males as outlets for 

their sexual drives. 
34 Cuban sexism, embodying the machista subjugation of women and homosexuals alike, epitomizes quintessential 

Spanish values. 
35 In Cuba, there were neither precious metals nor surviving natives to be exploited by the Spanish colonizers in 

alliance with the Curch. 
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homossexualidade, juntamente com a mistificação repressiva da sexualidade da mulher, há 

muito tempo tem estado no centro dos dogmas da Igreja espanhola a respeito da sexualidade. 

(LUMSDEN, 1996, p. 45)36 

Do outro lado, a presença massiva de escravos africanos na Ilha influenciou 

igualmente os costumes e o imaginário popular cubano. De maneira similar à tradição católica,  

 

[...] algumas das tribos das quais os escravos cubanos se originaram, como os Ibos no 

sul da Nigéria, tinham fortes valores machistas. [...] claramente, não havia diferença 

básica entre tais valores e aqueles espanhóis com respeito aos papéis de gênero. Além 

disso, a sexualidade da mulher não tinha muita importância para os homens Ibo exceto 

na medida em que proviam prazer à eles [...]. (LUMSDEN, 1996, p. 47)37 

 

Ademais, não há evidência disponível suficiente para fazer uma forte generalização 

sobre como os valores e práticas sexuais contemporâneas podem ser traçadas até as raízes 

africanas. (LUMSDEN, 1996, p. 49)38 Juntamente a esses fatores elencados por Lumsden, que 

fazem parte da tradição machista cubana, isto é, as heranças católicas e africanas, não podemos 

esquecer que o discurso que celebrou a virilidade dos chamados “homens de verdade” surgiu 

em resposta a um duro esforço norte-americano que tentava desde os primórdios desqualificar 

a população cubana. Emilio Bejel, por sua vez, analisa textos do final do século XIX, incluindo 

os de José Martí, a fim de compreender essa resposta. Segundo ele, a moderna abjeção do 

homossexual em Cuba eram entrelaçadas não somente com as mudanças sociais e econômicas 

internas na Ilha, mas também com o expansionismo e “pânico homossexual” que tomava conta 

dos Estados Unidos na época” (BEJEL, 2001, p. 10)39 

Importante texto analisado por Bejel, que acaba por sintetizar a postura dos Estados 

Unidos frente a Cuba, é o artigo “Nós queremos Cuba?” publicado em 6 de março de 1889, no 

jornal Manufacturer da Filadélfia. No contexto do imperialismo e expansionismo norte-

americano, o artigo fora escrito por políticos republicanos 

 

 
36 Condemnation of sodomy and subsequently of homosexuality, along with repressive mistification of women’s 

sexuality, have long been at the core of Spanish Catholic dogmas regarding sexuality. 
37 Some of the tribes from whom Cuban slaves originated, such as the Ibos in Southern Nigeria, had Strong 

machista values [...] clearly, there were  no basic diferences between such values and those of the Spanish with 

respect to gender roles. Furthermore, woman’s sexuality did not have much importance for Ibo men except insofar 

as it provided pleasure for them.  
38 Overall, however, there is not sufficient evidence avaiable to make a Strong generalization about how 

contemporary sexual values and practices can be traced back to African roots. 
39 The modern abjection of the homosexual in Cuba was intertwined with not only the internal social and economic 

changes on the island., but also the expansionismo and “homosexual panic” that was taking place at that time in 

the United States. 
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[...] as vantagens e desvantagens de anexar Cuba aos Estados Unidos eram discutidas. 

As vantagens citadas eram genericamente econômicas e estratégicas. Na medida em 

que as desvantagens eram medidas, o caráter cubano era visto como o mais 

problemático [...] os políticos estadunidenses, com uma retórica claramente positivista 

[...] fizeram de todos os cubanos uma nação de “efeminados”, o que não implica 

somente uma condenação baseada em gênero, mas também baseada em raça e 

imperialismo. (BEJEL, 2001, p. 11-12)40  

 

Essa análise vai de encontro à historicização da tradição machista proposta por 

Lumsden, que busca entender esse machismo também como uma resposta aos ataques norte-

americanos. Em retaliação ao artigo, José Martí, que a princípio baseou intelectualmente os 

ideais da Revolução, escreveu de maneira 

 

[...] extremamente defensiva; ele aparece perturbado pela acusação direta dos 

poderosos americanos. E ainda, apesar de ele não atacar os “efeminados” com termos 

injuriosos, Martí adota a estratégia de direcionar a culpa por esse erro para o governo 

espanhol: os colonialistas espanhóis são os que corromperam nossa sociedade com 

seu mau governo. (BEJEL, 2001, p. 13)41  

 

Não apenas como fruto da colonização espanhola, o homem efeminado aparece numa 

 

[...] posição paradoxal entre a modernidade materialista (ele aparece como 

consequência do materialismo e da fragmentação) e valores tradicionais herdados (os 

colonialistas espanhóis são os culpados bela condição de aumento dos “homens 

efeminados”). Para Martí, a única solução possível a esse dilema parece ser o conceito 

de hombre natural. É esse ético-poético imperativo da natureza que serve de base 

ideologicamente para a rejeição de Martí do “homem efeminado” e [...] da “mulher 

masculinizada” também. (BEJEL, 2001, p. 16)42 

 

Inquestionavelmente, todas essas questões colocaram os homossexuais numa posição 

complexa no interior da sociedade cubana. A soma de todos esses fatores fez com que 

 

No começo da Revolução Cubana, o machismo estivesse entranhado no tecido da 

sociedade cubana. Papéis de gênero estavam claramente identificados e nitidamente 

 
40 In this article the advantages and disadvantages of anexing Cuba to the United States were discussed. The 

advantages were generally economic and strategic. Insofar as the disadvantages were concerned, the Cuban 

character was seen as the most problematic [...] the U.S. politics, with an obviously positivist retoric [...] make all 

of Cuba out to be a nation of “effeminates”, which implies not only a gender-based condemnation but also based 

on race and imperialism. 
41 Martí’s response is extremely defensive; he appears perturbed by the direct accusation of the powerful 

Americans. And yet, although he does not attack the “effeminates” with injurious terms, Martí adopts the strategy 

of directing the guilt for that wrong against the Spanish government: the Spanish colonialists are the ones who 

have corrupted our society with their bad government. 
42 The “effeminate man” is in a paradoxical position between materialista modernity (the effeminate man appears 

as a consequence of materialism and fragmentation) and inherited tradicional values (the Spanish colonialists are 

to be blamed for the condition and increase in the number of “effeminate man”). For Martí, the only possible 

solution to this dilema seems to be the concepto of the hombre natural (natural man). It is the ethico-poetic 

imperative of nature thar serves as the ideological basis for Martí’s rejection of the “effeminate man” and [...] of 

the “manly woman” also.  
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diferenciados. Homens eram esperados para serem fortes, dominantes e sexualmente 

compulsivos. Mulheres eram esperadas para serem castas e vulneráveis. (LUMSDEN, 

1996, p. 55)  

 

Em meio a esse turbilhão, os homossexuais ficaram à deriva na constituição da 

identidade cubana, não eram nem guerrilheiros, nem revolucionários, tampouco “homens de 

verdade” Era-se esperado jovens guerrilheiros aguerridos, prontos para defender a nação. Isso 

significava ser homem e heterossexual, alinhado aos ideais comunistas do regime. No próximo 

tópico, veremos o projeto do Homem Novo de Ernesto Che Guevara, projeto esse que almejou 

moldar a nova juventude cubana de acordo com esses preceitos. O fracasso desse projeto 

culminaria no episódio do êxodo de Mariel, que em 1980 seria o responsável pelo exílio de 

Arenas em terras estadunidenses. 

 

3.2. O projeto revolucionário de Che Guevara   

 

A vitória de cunho popular foi um aspecto essencial da Revolução Cubana. Fidel 

Castro e seus companheiros representavam o sentimento da população de depor Batista e fazer 

surgir uma nova ordem, livre das amarras do passado de exploração e violência. O desafio que 

agora se encontrava pela frente era enorme. Havia a necessidade de erigir uma nova Cuba, 

distinta da anterior. Marques assinala  

 

[...] a revolução cubana trouxe consigo [...] não só a necessidade de construir um novo 

estado que, aliás, só se define como socialista a partir de 1961, mas também um novo 

modelo de sociedade. As principais reformas estruturais como: a reforma agrária, a 

desapropriação de bens de capital estrangeiro, a reforma urbana, deveriam [...] estar 

acompanhada de reformas sócio-culturais. (MARQUES, 2012, p. 32) 

 

Num primeiro momento, os revolucionários ficaram incertos quanto aos rumos que 

tomariam. O que se tinha certeza era sobre a necessidade da construção de um novo país. O 

Exército Rebelde não possuía, ainda, um plano de governo efetivamente estabelecido e sequer 

seguia uma corrente ideológica definida. O que a princípio os unia era o esforço para derrubar 

um ditador. Na verdade, o projeto da revolução cubana em seu início aproximava-se muito mais 

dos ideais humanistas e americanistas apropriados na tradição independentista latino-americana 

[...] do que propriamente da teoria política marxista. (MARQUES, 2012, p. 32).  Após a 

derrubada do poder então instituído e a rápida nomeação de Fidel Castro para o cargo de 

primeiro ministro, o líder revolucionário percebeu que precisaria de um plano de governo 

eficaz, que conseguisse dar os encaminhamentos necessários para a consolidação do poder 

revolucionário. O exército popular era formado, em sua maioria, por camponeses por vezes 
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analfabetos e indivíduos que não estavam aptos para os afazeres burocráticos e institucionais, 

isto é para o trato governamental.  

Em face dessa constatação, Fidel buscou aliados e se aproximou, principalmente, do 

Partido Socialista Cubano (o chamado PSP), estabelecido na Ilha havia algumas décadas. Tal 

aproximação foi um tanto problemática. De início, o Exército Rebelde não atribuiu à Revolução 

um caráter socialista, porque de fato Fidel e os demais líderes não eram alinhados ao 

pensamento marxista e sempre atribuíram à Revolução um caráter humanista e nacionalista. 

Fidel sabia das implicações de declarar a Revolução Cubana como socialista, a maioria dos 

cubanos nutria um forte sentimento anticomunista por toda a Ilha. Além disso, o PSP era um 

partido marxista leninista filiado à União Soviética e durante todo o processo revolucionário 

proferiu duras críticas ao Movimento 26 de Julho. Para o partido, era inaceitável um movimento 

revolucionário não se filiar a alguma ideologia política, sustentado apenas pela união contra um 

ditador. Outro grande problema era o fato de Ernesto Che Guevara ser crítico ferrenho da União 

Soviética. A exemplo, Che Guevara defendia que o homem deveria ser o principal alvo de 

mudança da Revolução e não a economia como defendia Lênin com seu plano da Nova Política 

Econômica, a NEP (dar um passo para trás no capitalismo, para depois dar dois à frente rumo 

ao comunismo). Para ele, apenas a criação de um novo tipo de homem seria capaz de dar 

sustento à Revolução, pois eram eles que construiriam essa nova Cuba. 

A despeito dessas divergências, o PSP e o Exército Rebelde uniram forças e Fidel 

Castro, já nomeado primeiro ministro, em um de seus discursos, em 1961, declara o caráter 

socialista da Revolução Cubana, o que já era uma realidade na Ilha desde o começo; em vista 

da orientação nas reformas agrária, urbana, educacional e inúmeras estatizações. Mesmo 

nutrindo um forte anticomunismo, o entusiasmo prevaleceu e em geral os cubanos das classes 

mais populares apoiaram amplamente o governo e suas reformas. 

Paralelamente a esses eventos, desde o início o governo revolucionário cubano teve 

grandes problemas com seu vizinho Estados Unidos. Num primeiro momento, o governo norte 

americano não se preocupou com os revolucionários por não identificar nenhuma ameaça aos 

seus interesses imperialistas na Ilha. De fato:  

 

Guevara, bem como Fidel Castro e as principais lideranças da revolução cubana, não 

pretendiam seguir o modelo soviético e sim, desenvolver uma revolução comunista, 

americanista e anti-imperialista. O modelo de revolução pelos estímulos morais tinha 

como ferramentas a educação e o trabalho coletivo e voluntário, principalmente para 

a juventude cubana. Esses eram os alicerces do projeto de construção do homem novo 

que teve como inspiração o projeto humanista europeu, como já foi dito, que 

desembocou nas Américas por meio da revolução norte-americana e francesa e se 
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alastrou pelo continente nas lutas pela Independência e não propriamente inspirados 

pela revolução russa e no aporte marxista propriamente dito. (MARQUES, 2012, p. 

100) 

 

Entretanto, quando declarado o caráter socialista da Revolução e com o início das 

medidas anti-imperialistas, só a partir desse momento Cuba passou a representar um problema 

a ser combatido. A reforma agrária e principalmente as estatizações de empresas e serviços 

prejudicaram inúmeras empresas norte-americanas, sobretudo a desapropriação do capital 

estrangeiro, majoritariamente proveniente dos Estados Unidos. Após inúmeras ofensivas contra 

Cuba, que iam de planos para tentar assassinar Fidel à sabotagem de embarcações, o discurso 

de Castro passa a alertar para uma ameaça iminente, enfatizando que os cubanos deveriam mais 

do que nunca defender a Revolução. A suspeita se materializa em abril de 1961 quando, sob os 

auspícios da CIA, um grupo de exilados cubanos armados e treinados pela agência tentou 

invadir a Ilha pela Playa Girón. O plano era que, uma vez instalados, organizariam uma 

resistência contra a Revolução e deporiam Fidel Castro. O que o presidente Kennedy não 

esperava era uma Cuba armada e pronta para defender a revolução. Marques aponta, que:  

 

Após mais de 72 horas de combate, e centenas de mortos, em sua maioria milicianos, 

os invasores fazem um acordo e se entregam. O acordo feito pelo próprio Fidel Castro, 

que estava na linha de frente da resistência, consistia em que: os invasores 

entregassem as armas, se tornassem prisioneiros de guerra e assumissem publicamente 

na rede de televisão cubana que a operação havia sido organizada e financiada pela 

CIA. [...] após assumirem seus crimes contra a revolução seriam enviados de volta ao 

exílio. (MARQUES, 2012, p. 58)  

 

A partir de então, a Revolução Cubana obteve êxito em criar uma imagem forte em 

todo o globo, de um povo determinado, que derrotou seu maior inimigo, mesmo com arsenal 

bélico e número de homens tão inferior, mesmo que não tenha sido um enfrentamento com as 

tropas dos Estados Unidos. A mensagem subliminar era que nada, nem ninguém poderia deter 

o povo cubano em sua marcha revolucionária. Essa imagem foi muito bem explorada pelos 

líderes revolucionários e, mais uma vez, urgia a necessidade de defender Cuba de quaisquer 

inimigos que pudessem aparecer; todos os cidadãos cubanos deveriam estar empenhados nessa 

tarefa. 

Nesse passo, feitas as reformas no âmbito da economia, Ernesto Che Guevara se 

empenhou nas reformas denominadas sócio culturais. Houve uma extensa e efetiva campanha 

de educação da população analfabeta; importante reiterar que o analfabetismo foi praticamente 

erradicado no país. Dentro desse projeto humanista e, em consonância com a tarefa de construir 
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uma nova Cuba, Ernesto Che Guevara publica a obra El socialismo y el hombre em Cuba, em 

1965. No livro, ele delineia os contornos do que deveria ser o homem cubano, quais seus 

deveres, seu modo de agir e de pensar. Para o guerrilheiro, a Revolução só se consolidaria por 

meio dessa mudança na mentalidade dos homens. A nova juventude deveria pautar-se nos 

bravos guerrilheiros da Sierra Maestra, cuja obediência e obrigação com o dever de servir a 

Revolução vinham acima de tudo: da família, dos amigos, do trabalho e inclusive dos prazeres 

carnais. O homem cubano era aquele defensor aguerrido da nação e que colocava o dever acima 

de todos os outros aspectos da vida; o que foi de encontro ao momento que Cuba vivia: a defesa 

da Revolução a qualquer custo. Rafael Saddi Teixeira assinala a concepção sobre ser um 

guerrilheiro: 

  

Para os revolucionários o prazer está na vida abnegada, na vida puritana, na vida de 

abandono dos prazeres momentâneos pelo prazer do sacrifício pessoal por uma causa 

impessoal, no mundo de abandono dos antigos deuses e demônios para a entrega 

absoluta ao dever. O ascetismo revolucionário tomado às suas últimas consequências 

significa a formação de um verdadeiro modo de vida, que abandona família, dinheiro 

e prazeres momentâneos para se dedicar ao prazer de combater pela pátria 

(TEIXEIRA, 2009, p. 130) 

 

Esse modelo ideal de homem cubano foi bem pontuado por Che Guevara. Ele próprio 

incorporava essa figura ideal, com seu uniforme verde oliva, sua virilidade, uma densa barba, 

a paixão e o dever para com a Revolução. O projeto do Homem Novo foi uma verdadeira 

tentativa de transformação da sociedade, mas que visou, particularmente a juventude que se 

encarregaria de dar seguimento à grande Revolução Cubana. Apostaram todas as suas fichas 

nessa nova geração que surgia. Contudo, essa mudança na mentalidade não se restringia apenas 

ao dever revolucionário, ela também ditou imperativos morais. Teixeira acrescenta:  

 

[...] a ideia de luta pela pátria esteve, desde os primeiros discursos de construção da 

nação, associada a um espaço masculinizado, representante da força e da capacidade 

de sacrificar-se. Ao feminino, ligado à noção de fragilidade, competia o espaço 

privado e distante das lutas heroicas. O ascetismo revolucionário do combatente dos 

anos 50 construiu um tipo de conduta voltado para essa noção de virilidade do 

sacrifício revolucionário, que excluía a mulher da primeira linha da luta guerrilheira 

e dotava o homem afeminado de um desvio de caráter e de moral. (TEIXEIRA, 2009, 

p. 159) 

 

O que nos interessa dessas passagens é sua relação com nosso personagem Reinaldo 

Arenas. Aqui fica demonstrado que, desde sua gênese, a Revolução relegava aos homossexuais 

um papel secundário, de exclusão diante da sua inevitabilidade e de sua contenção no 

nascedouro, pois não eram considerados pessoas dignas. Nesse paradigma, seriam pessoas 
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egoístas, pois colocavam os prazeres pessoais e momentâneos acima do dever. Essa visão 

refletiu em uma homofobia sistematizada na Ilha e esse comportamento considerado desviante 

era passível de punição de acordo com o código penal. Ademais, desde então se constrói 

também uma forte blindagem à crítica, visto que todos os esforços deveriam estar direcionados 

ao seguimento da Revolução na Ilha, mesmo que isso significasse a restrição de liberdades 

individuais. Importante enfatizar a importância e o denodo deste projeto na construção da 

unidade nacional. A ênfase recai no fato de que: 

 

A revolução cubana tentava inaugurar uma nova história por meio da invenção de uma 

nova tradição. Enfim, para Ernesto Che Guevara, o presente revolucionário tinha que 

travar um duelo frontal com o passado, a sua tradição e a sua cultura. Somente a vitória 

nesse combate por uma nova visão de mundo é que garantiria o futuro da revolução, 

a implantação do comunismo. Desta forma não havia como construir uma nova 

sociedade sem fazer desabar o passado. (MARQUES, 2012, p. 83) 

 

Como reiterado, desde a gênese do ideal do homem revolucionário cubano no 

movimento guerrilheiro o homossexual foi caracterizado como portador de uma conduta 

desviante e imoral, portanto inconcebível no novo cenário que se instaurara na ilha. Este deveria 

ser o homem viril, heterossexual e fiel ao dever à nação, colocando-o acima de qualquer outro; 

da família, dos prazeres momentâneos e da própria vida.  

Nesse contexto que premiava o comportamento heroico, do estrito cumprimento do 

dever revolucionário, para garantir a vitória neste combate, o guerrilheiro sugere que ela deveria 

ser travada de duas maneiras: por meio da educação e do trabalho. Nesse sentido, essas etapas 

fundamentais se tornariam instrumentos pedagógicos de formação e correção das novas 

gerações.43 (MARQUES, 2012, p.85) Ao ampliarem o acesso da população ao estudo e ao 

trabalho, a consciência revolucionária pouco a pouco se formaria, fundamentada nos preceitos 

de uma sociedade socialista. 

No interior desse projeto maior, deu-se início à criação de inúmeros órgãos para 

reabilitar os marginalizados. A tarefa era transformar as prostitutas em trabalhadoras e para as 

UMAP’s foram enviados os indivíduos acusados de desvios morais e ideológicos. As Unidades 

Militares de Ayuda a Procucción foram campos de trabalho forçado para onde eram enviados 

 
43 Marques reforça que esse “ideal de nascimento de um novo homem por meio da educação é anterior à ‘era das 

revoluções’ e sempre esteve presente nos seus principais pressupostos. [...] esse projeto foi elaborado pelos 

iluministas e é anterior à própria revolução francesa de 1789. Desta forma, as revoluções contemporâneas sempre 

foram acompanhadas por um incentivo a uma nova educação que pudesse preparar as novas gerações para as 

transformações em curso ou para que elas acontecessem. O objetivo desse processo pedagógico revolucionário 

sempre foi o de demolir o passado e construir uma nova sociedade utilizando-se da educação de crianças e de 

jovens para este fim” (MARQUES, 2012, p. 95) 



 
 

67 
 

certos desafetos da Revolução. Muitos deles eram jovens que tentaram sair da Ilha, hippies, 

religiosos, homossexuais. A homofobia presente na Ilha iria tornar-se  radicalizada e 

institucionalizada nas UMAP’s e outras formas de repressão social. (BEJEL, 2001, 96)44 O 

problema não consistia no fato de ser homossexual ou hippie, mas sim em manifestar 

publicamente sua opção e ir contra a moral revolucionária. 

Assim, de acordo com a concepção revolucionária, a disciplina militar e seus afazeres 

colocaria esses indivíduos portadores de condutas desviantes novamente nos trilhos da 

Revolução, visando sua reabilitação e reeducação através do trabalho. Imbricada nessa 

ideologia, o campo era visto como possuidor de uma qualidade redentora que limparia os maus 

longe da cidade. (BEJEL, 2001, p. 100) 45 

Juntamente as UMAP’s, foram criadas as chamadas Escolas Politécnicas. Se tratavam 

de antigos campos militares de Batista transformados em centros educacionais para instruir os 

jovens que iniciavam suas vidas no contexto da Revolução. Cuba certamente possuía homens 

qualificados para as tarefas que os novos tempos necessitavam; mas precisavam justamente 

mobilizar a nova geração.   

Sobre as escolas politécnicas, como já citado anteriormente, Arenas conseguiu uma 

bolsa de estudos em La Pantoja em 1959/1960, com a finalidade de tornar-se contador agrícola. 

Com 16 anos na época, Arenas posteriormente descreve o ambiente escolar como repressor da 

sexualidade, descrevendo que os rapazes pegos em um ato homossexual sofriam espancamentos 

e um forte assédio. Além disso, também aponta que a Escola funcionava como uma espécie de 

laboratório social, onde 

 

Além das depurações de caráter moral, realizavam-se também depurações políticas 

[...] tínhamos que decorar o Manual da Academia de Ciências da URSS; o Manual de 

economia política, de Nikitin; e Os fundamentos do socialismo em Cuba, de Blas 

Roca. É claro que também tínhamos aulas de contabilidade, e como parte do curso, 

devíamos subir periodicamente até o pico Turquino, em Sierra Maestra. Sierra 

Maestra era como um santuário, onde tínhamos de efetuar uma peregrinação de 

tempos em tempos; era, e acredito que continua sendo assim, como uma espécie de 

manifestação até Meca ou o Santo Sepulcro. Sierra Maestra havia sido o lugar onde 

Fidel Castro se escondera até a fuga de Batista. Para conseguir formar-se em contador 

agrícola, o estudante precisava subir seis vezes até o pico, e quem não conseguisse 

subir, por algum impedimento físico ou outra razão qualquer, era considerado um 

frouxo que não podia formar-se. (ARENAS, 2009, p. 72-73)   

 

 
44 [...] certain homophobic tendencies emerged that, beginning in 1965, would become radicalized and 

institucionalizes in the UMAPs and other forms of social repression. 
45 Within this ideology the countryside was thought to possess certain redeeming qualities that cleansed the evils 

of the city. 



 
 

68 
 

 E ainda,  

Poucos meses depois, disseram-nos que não éramos simples estudantes, e sim a 

vanguarda da revolução; ou seja, jovens comunistas e soldados do Exército. Durante 

as últimas excursões, já não cantávamos o que queríamos, pois éramos obrigados a 

cantar A Internacional e outros hinos comunistas. (ARENAS, 2009, p. 73) 

  

As Escolas Politécnicas certamente serviam ao propósito do projeto do Homem Novo, 

preparando a juventude nos moldes revolucionários para enfrentar os obstáculos vindouros. Já 

sobre as referidas UMAP’s, Marques aponta que não se pode afirmar ser Che Guevara seu 

idealizador, mas que a proposta desta instituição ia de encontro aos preceitos de seu projeto. 

Esses campos militares foram criados com a finalidade de recuperar indivíduos acusados de 

desvios morais e/ou ideológicos, tais como: ser homossexual ou contrarrevolucionário. As 

pessoas assim rotuladas eram confinadas e submetidas a trabalhos forçados que os preparariam, 

em etapas, para o retorno ao convívio social. Segundo Marques, as memórias no exílio de 

pessoas que passaram pelas UMAP’s foram fundamentais na compreensão do que ocorriam 

nesses campos, pois após seu fechamento em 1968 é praticamente impossível encontrar 

material sobre a sua existência e funcionamento. Quanto aos trabalhos voluntários: 

 

[...] os estudantes cubanos foram maciçamente estimulados a trabalhar aos domingos 

e nas férias, sobretudo em lavouras de cana de açúcar. A recompensa: medalhas, 

bandeiras, etc. O serviço militar obrigatório passa a durar três anos a partir de 1963. 

A concepção da proposta era que um estudante de medicina, por exemplo, tinha por 

obrigação, saber manusear um fuzil, uma foice, para poder depois usar, um bisturi 

[...]. (MARQUES, 2012, p. 105) 

E ainda: 
Os trabalhadores cubanos também passaram a ter novas obrigações como: horas extras 

não remuneradas e, a exemplo de todos os cubanos, fazer trabalhos voluntários. As 

greves eram proibidas e os sindicatos tornaram-se, assim, irrelevantes. A lógica do 

trabalho para a construção do futuro passou a ser um fundamento inquestionável. [...] 

(MARQUES, 2012, p. 106)  

 

Não há dúvidas de que o os chefes revolucionários levaram a cabo esse projeto de 

transformação total da sociedade local. Todavia, o grande impacto veio em 1967, com a captura 

e morte de Ernesto Che Guevara: 

 

Com a sua morte o projeto de revolução continental sofre um duro revés. Os 

comunistas do PSP [...] voltam à ofensiva. Em pouco mais de três anos depois da 

morte de Guevara, os termos homem novo e estímulos morais perdem força no cenário 

cubano. [...] Isso não significou o fim das premissas do ideal do homem novo, mas 

sim o fim da alternativa cubana de socialismo [...] o fim da completa autonomia 

política de Cuba. Enfim, as sucessivas crises econômicas que abateram a ilha no final 

dos anos 1960, sobretudo o fracasso da super safra de cana de açúcar de 1970, o 

embargo econômico dos EUA e a queda de Che Guevara na Bolívia não deixam outra 
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saída ao governo cubano do que tornar-se um novo satélite da política soviética. 

(MARQUES, 2012, p. 107) 

 

O homem novo enquanto paradigma, no entanto, manteve-se vigente nos anos de 1970. 

O termo é que praticamente desaparece, por estar diretamente relacionado a Che Guevara que 

[...] passou a ter suas teorias antisoviéticas discretamente apagadas do ideal revolucionário 

cubano. (MARQUES, 2012, p. 108) O grande problema de Ernesto Che Guevara foi apostar 

todas as fichas do futuro da Revolução nessa geração. De fato, dentro desse projeto educacional 

humanista, Cuba avançou em inúmeros aspectos. No que toca a essa juventude, o governo 

cubano promoveu sua educação com bolsas de estudo, oportunidades de emprego e certa 

melhora na qualidade de vida. Entretanto, a supressão das liberdades individuais em nome de 

um bem comum maior não foi bem aceita pela geração nascida nos anos 1940 e que outrora 

fora considerada o combustível da Revolução. Aos poucos o entusiasmo deu lugar ao 

descontentamento e à insatisfação com os rumos a que levava o regime e, consequentemente 

suas vidas os levaria à dissidência e culminaria no episódio que levou mais de 125 mil cubanos 

ao exílio no ano de 1980. 

 

3.3. A Revolução e o controle dos corpos 

 

Tão duro quanto o trato com os intelectuais e artistas em Cuba, foi o tratamento dado 

aos homossexuais. Como vimos anteriormente, desde a gênese do ideal do homem 

revolucionário cubano no movimento guerrilheiro o homossexual foi caracterizado como 

portador de uma conduta desviante e imoral, portanto inconcebível no novo cenário que se 

instaurara na ilha. Este deveria ser o homem viril, heterossexual e fiel ao dever à nação, 

colocando-o acima de qualquer outro; da família, dos prazeres momentâneos e da própria vida. 

Marques aponta que embora a homofobia seja um fenômeno cultural arraigado anteriormente 

em Cuba e que de fato não tenha sido inventada pelo castrismo [...] a sua institucionalização e 

a politização da homofobia são próprias deste sistema [...] (MARQUES, 2012, p. 226). Ainda 

segundo o autor, 

 

As censuras impostas aos intelectuais homossexuais cubanos até 1980 foram de dois 

tipos: por uma parte, cortes nos seus textos e proibição de leituras e publicações sobre 

determinados temas eróticos; por outra, perseguições em pontos de encontro de 

homossexuais e prisões por condutas consideradas impróprias pelo governo 

revolucionário. (MARQUES, 2012, p. 112) 
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Reinaldo Arenas corrobora esse argumento em sua autobiografia. Veremos mais à 

frente como o autor descreve a experiência do cárcere, os motivos de sua prisão e como o 

desenrolar do processo se deu. O marco inicial dessa conturbada relação entre o governo 

revolucionário e os homossexuais em Cuba ficou conhecida como noite La noche de las tres P. 

Tratou-se de uma operação policial para prender homossexuais e prostitutas na cidade de 

Havana. Apesar da clara motivação, não pareceu de forma alguma relacionado à repressão 

sistemática direcionada a homossexuais [...] de qualquer forma, como Carlos Franqui notou, a 

noite dos três P’s foi a “primeira batida policial da Revolução”. (BEJEL, 2001, p. 97)46 O 

governo cubano buscava impedir que a imagem da boemia e da luxúria permanecesse vinculada 

como antes à nova Cuba revolucionária e Marques ressalta que por “coincidência” esse fora o 

cenário do documentário PM, anteriormente citado como deflagrador do conflito entre o 

governo e a intelectualidade cubana. Nesse cenário de intensificação da repressão, a partir de 

1959: 

 

A imagem que o governo pretendia estampar não era essa, mas sim de uma revolução 

dos trabalhadores cubanos que lutavam para conseguir vencer as adversidades e 

construir uma nação soberana, e essa imagem não podia estar associada à boemia, à 

prostituição e à homossexualidade que passaram a ser encarados como 

comportamento inadequados. (MARQUES, 2012, p. 116) 

 

Outro fator repressivo em relação à sexualidade foi o já citado Primer Congreso de 

Educación y Cultura em 1971, que além de fazer deliberações que restringiam ao máximo a 

criação literária também foi taxativa em relação aos homossexuais. De acordo com Marques:  

 

Na resolução do congresso e no código penal cubano fica explícito o preconceito 

contra os homossexuais e a preocupação com a influência que eles poderiam exercer 

na formação da juventude cubana. A homossexualidade é declarada a partir de 1971 

como uma patologia social que se devia abolir. (MARQUES, 2012, p. 153) 

 

Em trecho anteriormente apresentado, Arenas denuncia o processo que chamou de 

parametraje, via do qual intelectuais homossexuais foram deliberadamente depostos e 

remanejados para outras áreas que não fossem influenciadoras da juventude. Esse caráter 

opressor também se mostra no ambiente das UMAP’s.  Bejel se debruça sobre essa questão em 

seu livro que analisamos aqui, sintetizando os argumentos que basearam as internações de 

homossexuais nos campos de trabalho 

 
46 Nevertheless, as Carlo Franqui has noted, Night of the Three P’s was the ‘first massive roundup’ of the 

revolution. 
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[...] homossexualidade é uma prática corrupta e imoral; homossexuais devem ser 

forçados a fazer trabalho agrícola pesado, para que as qualidades redentoras da 

atmosfera do campo pudesse curar suas doenças; homossexuais, sendo fracos e assim 

diferentes da base da cultura macho cubana, são os alvos perfeitos para recrutamento 

do inimigo; homossexuais são uma ameaça à nação porque eles corrompem crianças 

e jovens e crianças e portanto impedem a formação do “homem novo”; 

homossexualidade constitui uma inversão dos papeis de gênero “naturais” e assim 

quebram as leis básicas da natureza; e finalmente, homossexualidade é o resultado de 

distorções do capitalismo, que agora pode se concluir que o socialismo poderia agora 

erradicar esse problema social assim como poderia erradicar a prostituição, vício de 

drogas, e outras doenças e vícios. (BEJEL, 2001, p. 101-102)47 

 

Ao fim, podemos entender que a sociedade cubana à época via o homossexual como 

uma pessoa repulsiva que necessitava ser expurgada. A soma de todos os fatores já elencados 

levou a uma verdadeira rejeição social da figura do homossexual. Paradoxalmente, no entanto, 

o ambiente da Ilha dos anos 60/70 que Arenas nos apresenta na autobiografia é bastante 

peculiar. Para ele, a questão era justamente a condenação do ato sexual, que acabava por 

funcionar como um combustível para as mais enfadonhas aventuras eróticas: 

 

Talvez no íntimo percebessem que estavam fazendo algo proibido, que estavam sob a 

lei do perigo, tornavam-se malditos. Por isso, quando chegava aquele momento, 

exibiam tal plenitude, tal esplendor, e gozavam cada instante como se fosse o último 

ou como lhes pudesse custar muitos anos de cadeia. O prazer sexual entre dois homens 

era uma espécie de conspiração; algo que acontecia no escuro ou em plena luz do dia, 

porém clandestinamente; um olhar, uma piscada, um gesto, um sinal eram suficientes 

para iniciar a sequência que levaria ao gozo total. (ARENAS, 2009, p. 138) 

 

O ato proibido poderia ocorrer em qualquer ambiente: nas praias, nos quarteis, nos 

mictórios e cabines telefônicas públicas, nos quartos às escondidas. Segundo Arenas, na cidade 

esse ar erótico estava sempre presente, bastava um gesto para dar início a uma aventura. Suas 

experiências nos transmitem a ideia do machismo inculcado na sociedade cubana, que 

condenavam mais o jeito afeminado de ser do que o ato homossexual (lembrando, o papel do 

ativo) em si.  Em um de seus relatos o autor descreve essas contradições quando levou um rapaz 

para sua casa: 

 
47 [...] homosexuality is a corrupt and immoral practice; homosexuals must be forced to do hard agricultural labor 

so that the redeeming qualities of the rural atmosphere could cure their ills; homosexuals, being weak and therefore 

different from the base of macho Cuban culture, are perfect targets for recruitment by the enemy (American 

capitalismo mainly); homosexuals are a threat to the nation because they corrupt children and young men and thus 

impede the formation of the “new man”; homosexuality constitutes an inversion of the “natural” gender roles and 

therefore breaks the basic laws of nature; and finally, homosexuality is the result of the distortions of capitalismo, 

from which it may be concluded that socialismo could now eradicate this social problem just as it could eradicate 

prostitution, drug addiction, and other ills and vices. 
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Ao chegar em casa, fiquei surpreso, pois em vez de realizar o papel de ativo, ele me 

pediu que o fizesse. [...] em seguida, ainda nu, perguntou-me: “e se formos apanhados, 

quem é o homem aqui?” Referia-se a quem tinha comido quem. E eu, respondi: “claro 

que sou eu, pois fui eu quem te enrabou”. Ele ficou furioso, sendo praticante de judô, 

começou a me atirar contra o teto [...] “Quem é o homem? Quem é o homem?”, repetia 

sem parar. Como eu estava com medo de morrer naquela briga, respondi: “É você, 

porque luta judô.” (ARENAS, 2009, p. 135) 

 

Nesse caso, mesmo o “macho” fazendo o papel de passivo no ato sexual era 

considerado homem de verdade por lutar judô, símbolo de masculinidade. São inúmeras as 

incoerências presentes no discurso oficial cubano e a prática de fato. Outras ocorrências 

bastante citadas por Arenas são suas relações com os militares revolucionários. Sentia-se 

atraído por eles, os considerados hombres de verdad, em toda sua masculinidade ostentada com 

armas, sua barba espessa e a farda verde oliva. Ele relata 

 

Lembro-me também de uma aventura com outro jovem militar. [...] entregamo-nos a 

um combate sexual bastante notável. Depois de me possuir com intensa paixão e 

gozar, vestiu-se calmamente, pegou um bloquinho do Departamento da Ordem 

Pública e me disse: ‘venha comigo; está preso, preso por ser veado’. (ARENAS, 2009, 

p. 126) 

  

Fosse como fosse, o caso é que Arenas considera essa intensa atividade sexual em 

Cuba (principalmente em Havana, onde morava), como fruto quase que exclusivo da repressão. 

Segundo ele: 

 

Acho que a revolução sexual em Cuba foi realmente um produto da repressão 

existente. Talvez como um protesto contra o regime, as práticas homossexuais 

começaram a proliferar, cada vez mais. Por outro lado, como a ditadura era 

considerada um mal, tudo que havia condenado era interpretado como uma atitude 

positiva pelos dissidentes, que nos anos 1960 representavam a maioria. Acredito 

francamente que os campos de concentração para homossexuais e os policiais 

disfarçados de rapazes obsequiosos, para encontrar e prender os homossexuais, 

trouxeram apenas como resultado um maior desenvolvimento da atividade 

homossexual. (ARENAS, 2009, p. 140) 

 

Para Arenas, não só escrever era um ato transgressor, mas também o ato sexual, visto 

que se alimentavam umas às outras. O autor chega à conclusão de ter transado com 

aproximadamente 5 mil homens enquanto morando em Cuba, o que, mesmo considerando-se 

os equívocos e exageros quanto às estatísticas, demonstra um forte esforço do autor em resistir. 

Trate-se de uma hipérbole, talvez, o que não tira a validade de seu argumento. Esse mesmo 

sistema que lhe permitia engajar-se em aventuras eróticas mesmo atingindo o ápice da repressão 
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homossexual, esse mesmo sistema complexo e ao mesmo tempo contraditório, é que o 

encarcerou por três anos e será o assunto do tópico a seguir.  

 

3.4. Arenas no cárcere 

 

Arenas e seu amigo Coco Salá banhavam-se na praia de Guanabo, em Havana. Local 

propício para suas aventuras erótica, o escritor conta que: 

 

Tivemos relações sexuais com uns rapazes, no meio dos manguezais. [...] Depois de 

transar com os rapazes, deixamos as bolsas na areia e voltamos para a água. Meia hora 

depois, havíamos sido roubados por aqueles amantes recentes. Coco chamou a polícia, 

o que nunca se deve fazer em semelhante caso. O carro patrulha percorreu a praia para 

ver se localizávamos os ladrões. De fato, num pinheiral perto da praia, vimos os 

rapazes com nossas bolsas. Foram presos pela polícia e o roubo era evidente; estavam 

com nossos pertences. (ARENAS, 2009, p. 193) 

  

Contudo, ao chegar na delegacia os ladrões acusaram Arenas e Coco de serem 

maricones e de terem os obrigado a fazer sexo com ambos. Desse fato não tinham provas, 

apenas as mochilas que lhes foram roubadas. A polícia ligou para a UNEAC, local onde Arenas 

trabalhou, recebendo as piores informações possíveis: segundo o órgão, oficialmente ele era um 

escritor contrarrevolucionário que publicara livros no exterior. Segundo o autor, após contatar 

seu advogado, este lhe procura preocupado: 

 

No entanto, um dia chamou-me, bastante nervoso, e pediu que nos encontrássemos na 

casa dele. Mostrou-me um comprometedor dossiê a meu respeito, incluindo os títulos 

e descrições dos meus textos publicados no exterior. Tudo aquilo representava uma 

prova de que eu era contrarrevolucionário, pois os livros tinham saído do país sem a 

licença da UNEAC. [...] Era óbvio que não se tratava mais de um simples delito, de 

um escândalo público, como disseram no início. Tratava-se agora de alguém que fazia 

uma constante propaganda contra o regime e publicava fora de Cuba; tudo havia sido 

montado para trancar-me na cadeia. O promotor, em suas conclusões, disse que a pena 

que eu merecia correspondia a oito anos de prisão. (ARENAS, 2009, p. 194)  

  

A essa época Arenas morava em um pequeno quarto na casa de uma tia. A relação 

entre eles sempre fora conturbada e prontamente ela fornecera dados ao tribunal que 

“atestavam” suas atitudes contrarrevolucionárias e depravadas, como ele conta. 

Intrigantemente, no processo mal constava o nome de seu amigo Coco Salá, que fora acusado 

somente de escândalo público. Todos esses fatores levaram Arenas a acreditar que estava sendo 

perseguido pelo regime e que precisava fugir da Ilha na primeira oportunidade. 
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Uma mulher chamada Olga o contatou em Havana, em nome dos amigos de Arenas, 

Jorge e Margarita Camacho. O autor a deixou a par de toda sua situação e assim que retornasse 

para Paris (local de residência do casal), os procuraria e também ao seu editor. Enviou por ela 

um telegrama com a seguinte mensagem: “Mandem o livro das flores”. Tratava-se de uma 

mensagem que significava um pedido de socorro. Assim, Jorge e Margarita deveriam fazer os 

arranjos e enviar para Arenas um bote inflável, juntamente a um documento falso e um 

equipamento de mergulho.  

Na iminência de sua prisão, mesmo com uma remota esperança, Arenas redigiu dois 

poemas: Morir em junio y con la lengua afuera e Leprosario. Este último versa sobre sua breve 

experiência (até então) na cadeia de Guanabo, no momento de sua detenção. Aqui, fica claro 

mais uma vez a importância que Arenas dava a sua obra, uma vez que ela não podia ser 

publicada em Cuba. Assim como escreveu exaustivamente antes de suicidar-se, antes de ser 

preso escrevera dois de seus poemas mais consagrados.  

Após a saída de Olga da Ilha, Arenas elaborou um plano para ir até Guantánamo com 

a ajuda de um antigo amante. Lá, ele tentaria pegar uma lancha clandestinamente para sair do 

país. À noite, encontrou-se com dois amigos, Hiram Pratt e Coco Salá, compartilhando com 

eles seus planos de fuga. Porém, ele foi delatado por um deles e no dia seguinte pela manhã foi 

preso: 

 

Ouvi quando bateram na porta e fui até a varanda. Havia vários policiais cercando a 

casa; entraram e fui preso na hora. Trataram-me com violência desnecessária. Bateram 

em mim, tiraram-me a roupa para ver se portava arma, mandaram que eu me vestisse 

e me levaram até a patrulhinha. [...] Trancaram-me numa cela com mais de vinte 

homens na delegacia de Miramar. Antes de entrar, fui interrogado rapidamente; os 

interrogatórios mais longos viriam depois. Perguntaram o motivo da minha prisão. 

Respondi que não sabia, que estava livre e sob fiança; portanto, minha prisão era 

ilegal. Foi o bastante para que me enchessem de porrada. (ARENAS, 2009, p. 196) 

  

Irreverente como era, impossível esperar outra atitude frente ao poder do Estado, 

mesmo que isso lhe custasse violência desmedida por parte do aparato repressor do Estado. 

Aproveitando-se do descuido de um guarda, Arenas consegue fugir pela porta dos fundos da 

cadeia e vai até a casa de sua tia buscar um dinheiro guardado em seu quarto. Porém, ele relata 

que a tia lhe havia roubado e devolveu apenas a metade da quantia que anteriormente possuía. 

Arenas consegue encontrar seu antigo amante na praia, que não hesita em ajudá-lo novamente, 

escondendo-o dos policiais numa cabine de salva-vidas. A essa altura, o autor relata que a praia 

já estava repleta de policiais à sua procura, não sobrando outra alternativa a não ser escapar. 
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Com uma boia improvisada, uma garrafa de rum e uma lata de feijão, Arenas se joga 

ao mar numa tentativa desesperada de sair da Ilha. Entretanto, ao ver a impossibilidade de seu 

plano se concretizar, se livra da boia e vai a nado até um ponto mais afastado da província. 

Notando a inevitabilidade de sua prisão Arenas relata: 

 

Só me restava uma possibilidade de escapar: o suicídio; quebrei a garrafa de rum e 

com os cacos de vidro cortei as veias. No início, pensei que chegara ao fim e me deitei 

num canto daquele prédio vazio; pouco a pouco, fui perdendo os sentidos. Pensei que 

fosse a morte. (ARENAS, 2009, p. 199-200)  

  

Obviamente, após a tentativa frustrada de suicídio, Arenas faz o caminho de volta para 

encontrar-se com seu amigo, que lhe arrumou comida e uma muda de roupas. Os dois 

conseguiram uma passagem de trem até Santiago de Cuba, viagem que durou três dias. O 

destino final era Guantánamo e o plano do autor era atravessar o mar até chegar na base naval 

dos Estados Unidos e pedir asilo político. Mais uma vez enfrenta o fracasso, e resolve voltar 

para a casa de sua mãe em Holguín, “sozinho, perseguido, frustrado”, em seus próprios dizeres.  

Após receber cuidados de sua mãe e avó, Oneida se junta ao seu filho e vão para 

Havana. Agora, sua única esperança era que Jorge e Margarita recebessem seu telegrama com 

a mensagem secreta. De fato, Arenas recebeu o contato de um francês amigo do casal, que 

comprara um barco a vela a fim de tirar o autor da Ilha. Mesmo assim, Arenas não consegue 

velejar porque para isso era necessária uma autorização especial e claramente não a conseguiria.  

Joris Lagarde, o francês que o procurou, lhe deu um barbeador, um espelho e a Ilíada 

de Homero. Escondido então no parque Lenin, o autor relata: 

 

Escrevi logo uma mensagem que começava assim: Havana, parque Lenin, dia 15 de 

novembro de 1971. Tratava-se de um comunicado desesperado, dirigido à Cruz 

Vermelha Internacional, à ONU, à UNESCO48 e aos povos que ainda tinham o 

 
48 Segue o documento na íntegra, publicado no livro Cartas a Margarita e Jorge Camacho: COMUNICADO- A 

LA CRUZ ROJA INTERNACIONAL, A LA ONU, A LA UNESCO Y A LOS PUEBLOS QUE AÚN TIENEN 

EL PRIVILEGIO DE PODER CONOCER LA VERDAD. Desde hace mucho tiempo estoy siendo víctima de uma 

persecución siniestra por parte del sistema cubano. Todos mis amigos han sido chequeados y a veces obligados 

por la violência y el chantaje a dar informaciones sobre mi persona. Mi correspondencia ha sido interceptada, mi 

cuarto registrado centenares de veces durante mi ausencia. Mi obra há sido interceptada por la policia y sus agentes 

auxiliares, se me han contaminado vírus infecciosos y ahora mi vida misma corre em estos momentos um peligro 

inminente. El sistema comunista ha utilizado cuantos medios posibles están a su alcance para aniquilarme, llegando 

por último a levantar contra mí uma causa penal por violación de menores, corrupción, publicación de mis novelas 

en el extranjero y haber sido supuestamente llamado em 1963-64 a um campo de trabajo forzado. Todo estol o he 

afrontado em silencio y he tratando de rebatir tanta difamación a través de los métodos legales de justicia. De 

manera cuando pensaron que yo pudiera ter alguna posibilidad de salvación, se presentó la policía em mi casa, y 

ya em la estación comencé a ser víctima de medios criminales y violentos de tortura. Cuando se me iba a trasladar 

a outra prisión, pude milagrosamente darme a la fuga. Y aqui comienza la etapa más arriesgada y difícil de mi 

existencia. Mientras todo el aparato policial equipado com variados instrumentos de persecución, desde perros 
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privilégio de poder saber a verdade. Eu denunciava toda a perseguição a que vinha 

sendo submetido; começava dizendo, textualmente: ‘Faz muito tempo que estou sendo 

vítima de uma perseguição sinistra por parte do regime cubano.’ Continuei 

enumerando a censura, o duro tratamento dado aos intelectuais, os escritores fuzilados 

[...] numa parte, abordei minha situação desesperadora; mostrei como, enquanto as 

perseguições se multiplicavam, eu redigia clandestinamente aquelas linhas, esperando 

o fim a qualquer momento [...] finalmente, declarei: ‘volto a afirmar que tudo isso é 

verdade, mesmo se as torturas me obrigarem depois a dizer o contrário’. (ARENAS, 

2009, p. 211) 

 

Ele entregou a mensagem a Lagarde, pedindo que fosse publicada em todos os órgãos 

da imprensa francesa que fosse possível.49 Também escreve a Jorge e Margarita pedindo que 

 
hasta los rayos infrarrojos, me busca, he hecho tres veces el intento de salvar mi vida. Primera, me lancé al mar 

sobre uma cámara de automóvil sin remos ni alimentos; así pasé una noche a la deriva hasta que, desfallecido, la 

misma marea me trajo hasta la costa. Luego llegué com inenarrables dificultades hasta las cercanias de la Base 

Naval Norteamericana de Guantánamo. Pero por allí resulta imposible cruzar. Las autoridades cubanas han minado 

toda la región, colocado todo tipo de radares, han dispersado postas y perros, y, en fin, asesinan a todo el que se 

atreva a acercarse de la barrera. Éste es el trato que recibe un ciudadano cubano por el simple hecho de querer salir 

del país. Regresé a Habana e intenté inutilmente entrar em alguna embajada. La única embajada que da asilo es la 

embajada mexicana y la policía cubana la mantiene tan vigilada que es prácticamente uma fortaleza. Mi situación 

es pues completamente desesperada. Mientras la persecución se multiplica redacto em forma clandestina estas 

líneas y espero de uno a otro momento el fin em manos de los aparatos más sórdidos y criminales. Debo pues 

apresurarme a decir que esto que digo aqui es lo certo aún cuando más adelante las torturas me obliguen a decir al 

contrario. Sólo me resta alertar a lo jóvenes del mundo libre para que estén alertas contra esta plaga desmesurada 

que parece abatirse sobre el universo. La plaga de Comunismo. Mi delito consiste em haber utilizado la palavra 

para expressar las cosas tal como son, para decir y no para ocultar ni mentir. Mi delito consiste em pensar y 

expresar mi pensamiento, cosa que no se permite aqui a ningún ciudadano. Este grito de alerta desesperado que 

quiero comunicar a todos los jóvenes y a todo el mundo, si llega a transmitirse, será gracias a que aún existen 

algunos países donde impera la libertad y la democracia... Otros escritores cubanos han sido aún más 

desafortunados que yo. René Ariza, por ejemplo, Premio Nacional de Teatro, se pudre en una cárcel luego de haber 

sido torturado hasta tal punto que ha perdido la razón. Qué se sabe de Manuel Bllagas, el joven escritor, hijo del 

gran poeta homónimo? También él fue una madrugada sacado a golpes de su casa y conducido a una masmorra. 

Nelson Rodríguez, joven escritor que publicó un notable libro de cuentos titulado El Regalo, pasó tres años em un 

campo de trabajo forzado y, luego de haber sido vilmente vejado cuanto intento desviar un avión para abandonar 

el país, fue internado en un hospital y luego fuzilado como un criminal. En Cuba se fusila en las cárceles y em la 

costa. Y lo peor es que siendo tan sórdidos los aparatos de la censura y de la persecución, el mundo nada puede 

saber de los crímenes espantosos que aqui se cometen día tras día. Y éste es el país que pretende ser el ejemplo y 

la guia para el mundo! Yo hago un llamado a la ONU para que compare donde hay más libertad, si en Chile o 

Cuba. Yo apelo a las Naciones Unidas para que practique una investigación a fondo sobre los innumerables 

crímenes que día a día se cometen en este país, donde el servicio militar, por ejemplo, no es más que uma forma 

burda de esclavitud, donde el terror y el chantaje dominan toda la vida de un Pueblo condenado al encierro. Cúales 

son los derechos humanos con que cuenta um ciudadano cubano que ni siquiera puede elegir libremente un empleo, 

cambiar de trabajo o de vivienda, escoger una carrera o un governante, elegir el producto o el libro que desee, y 

em fin salir o entrar em sú país cuando le plazca? El ejemplo de nueve millones de seres humanos esclavizados y 

amordazados no ha de servir a la juventude de advertencia para que sepa escoger un futuro que ampare y amplie 

las conquistas obtenidas en lugar de destruirlas suplantándolas por una tiranía militar que lo controla y se apodera 

de todo? El Comunismo es el gran negocio del siglo para los caudillistas y los dictadores; además de apoderarse 

de todo el país que dominan se aseguran la propaganda, el título de “progresistas” y el poder vitalício. Jóvenes del 

mundo occidental: el hecho de que ustedes puedan criticar o aborrecer o simplemente abandonar el país en que 

viven y elegir, es um privilegio que se extingue. Traten de mantenerlo el mayor tiempo posible pues hasta entonces 

ha de durar la civilización y el pensamiento humano con toda su grandeza y heroísmo que el mismo conlleva. 

Espero pacientemente el fin, al menos he tratado de decir, he dicho todo lo que el Estado quiere que calle. Si estas 

páginas llegan al mundo libre, la muerte que indiscutiblemente se me acerca, habrá tenido una justificación. 

Reinado Arenas, 1974.  
49 No livro de correspondências trocada entre o casal e Arenas, Margarita ressalta que na época não publicaram o 

comunicado na imprensa; pois temiam uma retaliação do governo cubano e pela vida do autor. Ao invés disso, 
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publicassem todos os manuscritos que possuíssem. Ainda escondido no parque, Arenas 

descreve como começou a escrever sua autobiografia: 

 

Foi quando comecei a escrever minhas memórias, nos cadernos que José me trazia. 

Sob o título apropriado de Antes que anoiteça, escrevia até que a noite caísse, à espera 

de outra noite que me aguardava quando fosse encontrado pela polícia. Não podia 

perder tempo e redigia antes de a escuridão instalar-se definitivamente na minha vida. 

Antes de ir parar numa cela. Tal manuscrito, é claro, se perdeu, assim como quase 

todos os que eu escrevera sem conseguir manda-los para fora do país. Mas era um 

consolo contar tudo; era uma maneira de permanecer com os meus amigos quando 

não estivesse mais entre eles. (p. ARENAS, 2009, 212-213) 

 

Essa passagem é importantíssima para a reflexão que faço aqui. Não é ao acaso que 

Arenas descreve esse momento de redação da autobiografia em meio a fuga do aparato repressor 

do Estado cubano. Acredito que ele o faz para dar legitimidade a sua escrita. Se antes disse que 

o autor conta sua história para vingar-se do poder que o oprimiu, esse trecho também demonstra 

o desejo do autor de existir através da literatura. A diferença é que nesse momento o autor 

enfrentava seu aprisionamento, posteriormente o que ele enfrenta é o exílio, a doença e a morte.  

Após inúmeros dias às escondidas no parque Lenin vivendo como fugitivo, um dia 

distraído lendo a Ilíada Arenas finalmente é encontrado: 

 

Estava acabando de ler A Ilíada [...] emocionado com a leitura, nem percebi que um 

homem se aproximou de mim, com um revólver apontado para a minha cabeça. “Qual 

o seu nome?”, perguntou. Respondi que me chamava Adrián Faustino Sotolongo e 

mostrei a carteira. “Você não me engana; é Reinaldo Arenas. Faz tempo que estamos 

procurando você em todo o parque. Não se mexa ou lhe meto uma bala na cabeça.” 

Imediatamente, começou a dar pulos de alegria. “Vou ser promovido, vou ser 

promovido! Eu peguei você!” (ARENAS, 2009, P. 216-217) 

 

Sobre o momento da prisão, Arenas também escreve: “apesar de entender que estava 

preso, meu corpo resistia em aceitar a situação e queria continuar correndo e pulando entre as 

árvores” (ARENAS, 2009, p. 217) O homem de essência rebelde fora finalmente capturado. Os 

boatos que corriam era que Arenas era agente da CIA, estuprador, que assassinara uma senhora 

e o autor relata que tentaram até invadir a delegacia para depositarem nele a sua ira. Era 

inconcebível para o Estado publicar a prisão de um escritor homossexual e 

contrarrevolucionário, sabendo o tamanho da crise que isso acarretaria. Uma vez que Cuba já 

 
publicaram algumas notas em jornais para fazer com que os oficiais pensassem que Arenas havia deixado o país, 

tentativa frustrada uma vez que Arenas foi preso pouco tempo depois.  
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não era vista tão bem quanto nos anos iniciais e o regime endurecera bastante na década de 

1970, evitaram ao máximo um escândalo público.  

O ano era 1973 e Arenas fora transferido para a prisão de Castillo Del Morro, 

considerada por ele uma das piores prisões de toda a cidade de Havana. O capítulo 52 da 

autobiografia, intitulado O Presídio, é um dos maiores de toda a obra. Logo em seu início, 

Arenas escreve que o que mais o impressionou foi o barulho extremo do local, e que: “o barulho 

sempre se impôs em minha vida, desde a infância; tudo que tenho escrito sempre foi contra o 

barulho dos outros” (ARENAS, 2009, p. 219).Vejo uma grande importância nessa passagem. 

O que seria esse barulho descritor por ele, presente desde a infância até sua morte e contra o 

qual ele tentou lutar? Acredito ser uma metáfora, como se o barulho fosse as regras ditadas 

tanto pela família, quanto pelo Estado, que ele julgava restringir a sua existência. Sua vingança 

era contra esse barulho. 

No momento que chega em El Morro, Arenas atenta contra sua vida pela segunda vez; 

ao tomar um punhado de comprimidos alucinógenos que levava consigo. Não queria ser 

torturado e demonstra um grande interesse em não comprometer seus amigos, uma vez que 

nesses casos a polícia exigia uma lista de possíveis contrarrevolucionários. Mais uma vez, a 

tentativa se mostra frustrada e o autor acorda na enfermaria da prisão três dias depois.  

O ambiente descrito por Arenas é de um lugar absolutamente degradante. Do mau 

cheiro ao calor, o barulho imperava, como que inumano. Destacando sua personalidade 

inquieta, o autor inúmeras vezes menciona o sofrimento de não mais poder ver o mar nem correr 

pelos campos. Para ele, a prisão representava o símbolo máximo do Estado que o perseguiu e o 

encarcerou. Além de não poder escrever na cadeia, ele também relata a estranheza das relações 

sexuais no cárcere: 

 

Não era a mesma coisa fazer amor com alguém livre e fazê-lo com um corpo 

escravizado atrás de uma grade, que talvez me escolhesse como objeto erótico porque 

não existia nada melhor a seu alcance [...] Recusava-me a fazer amor com os 

presidiários, embora alguns deles, apesar da fome e dos maus-tratos, fossem bastante 

atraentes. Não havia nenhuma grandeza naquele ato, teria sido rebaixar-me. [...] na 

prisão, as relações sexuais transformam-se em algo sórdido que se realiza sob o signo 

da submissão e do desdém, da chantagem e da violência; até mesmo, em muitos casos, 

do crime. O belo na relação sexual está na espontaneidade da conquista e do sigilo em 

que esta se realiza. Na cadeia, tudo é óbvio e mesquinho, o próprio sistema carcerário 

faz com que o preso se sinta como um animal, e qualquer forma de sexo é sempre algo 

humilhante. (ARENAS, 2009, p. 220) 
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O fato mais curioso é o relato sobre o motivo de sua prisão: Arenas alega que não fora 

preso como escritor ou preso político, mas sim como estuprador, assassino e agente da CIA. 

Por isso, não ficara na ala destinada aos homossexuais, que ele descreve ser um verdadeiro 

círculo do inferno: 

 

Os homossexuais ocupavam as piores galerias de El Morro: as galerias subterrâneas 

que ficavam inundadas quando a maré subia; um lugar asfixiante e sem banheiro. Os 

homossexuais não eram tratados como seres humanos, e sim como animais. Eram 

sempre os últimos a comer, e por causa de uma besteira qualquer apanhavam 

cruelmente. [...] é preciso lembrar que muitos daqueles homossexuais eram criaturas 

destroçadas que a discriminação e a miséria transformaram em criminosos comuns. 

(ARENAS, 2009, p. 221-222) 

 

Para passar o tempo, Arenas organizou aulas semanais de francês para os prisioneiros 

e quando sua fama como escritor se espalhou, ajudava-os a escrever poemas e cartas de amor 

para a pessoa amada. Muito tempo sem receber visitas, uma vez que sua mãe estava em Holguín, 

certo dia o autor recebe uma visita inesperada de Oneida. Sobre esse encontro, ele escreve: 

 

Sempre pensei que, no meu caso, era melhor viver longe da minha mãe para não fazê-

la sofrer; talvez o filho devesse deixar a mãe viver a própria vida. [...] Toda a minha 

vida foi uma constante fuga da minha mãe: do campo para Holguín, de Holguín para 

Havana; em seguida, querendo fugir de Havana para o exterior. Eu não queria ver o 

rosto decepcionado da minha mãe por causa desse modo de vida que eu levava; seus 

conselhos, apesar de práticos e elementares, eram, com toda certeza, muito sábios. 

Mas eu só podia abandonar minha mãe ou tornar-me igual ela - isto é, um pobre ser 

resignado, com uma grande frustração e sem qualquer instinto de rebeldia; e, 

principalmente, teria que afogar meus desejos fundamentais. (ARENAS, 2009, p. 239) 

 

Toda a autobiografia é pautada nesse ritmo de fuga: Arenas nunca consegue se libertar 

daquele poder que tanto odiava, ao contrário, ele sempre passa de um estado de opressão à 

outro. No campo, o poder exercido pela mãe e pela estrutura familiar; em Havana, o poder 

representado pelo Estado; e no exílio toda a alienação social da AIDS e o estigma em volta dos 

marielitos.  

No dia seguinte à visita de sua mãe, Arenas é transferido para a sede da Segurança do 

Estado, local chamado Villa Marista. Após quatro dias preso numa solitária, os soldados o 

levam para um interrogatório: 

 

Um tenente chamado Gamboa começou seu interrogatório, perguntando se eu sabia 

onde estava; respondi que estava na Segurança do Estado. Então ele disse: “Você sabe 

o que isso significa? Significa que aqui podemos sumir com você, podemos acabar 

com você e ninguém nunca vai saber; todo mundo pensa que está em El Morro e é 



 
 

80 
 

[...] muito fácil morrer por lá, de uma simples estocada ou de qualquer outra forma” 

Entendi logo o que estava querendo dizer; compreendi, naquela hora, porque não tinha 

sido trazido imediatamente para a Segurança do Estado, e sim levado par El Morro; 

eu ainda estava em El Morro para todos os meus amigos, inclusive para minha própria 

mãe, a quem intencionalmente tinham dado permissão para me ver. Agora, se me 

assassinassem, a opinião pública pensaria que tinha sido morto nas mãos de algum 

marginal em El Morro, já que nunca estivera no prédio da Segurança do Estado. 

(ARENAS, 2009, p. 245) 

  

Mesmo confinado, Arenas não deixou de sentir esperança, ao escrever 

 

No entanto, sentia-me reconfortado em saber que, enquanto estava no parque Lenin, 

escrevera no meu comunicado para a Cruz Vermelha Internacional, a ONU, a 

UNESCO e muitas outras organizações que nunca publicaram nada, que as denúncias 

que fazia contra o regime de Fidel Castro eram absolutamente verídicas, que tudo 

aquilo era verdade, mesmo quando tive que negar, num certo período da minha vida; 

sabia que a hora da minha retratação haveria de chegar. (ARENAS, 2009, p. 248)  

 

Após quatro longos meses, Reinaldo decide finalmente escrever sua confissão, 

objetivo final da Segurança do Estado, aos moldes da retratação de Padilla. Na confissão, 

Arenas escreve sobre sua vida, suas obras, suas “fraquezas ideológicas”, sua homossexualidade, 

comprometendo-se a nunca mais escrever contra a revolução. Interessante seu pedido de 

reabilitação, pedindo que fosse enviado para um campo de trabalho forçado. Já ressaltamos 

como a Revolução utilizou esses campos como forma de expurgar os males e reabilitar os 

indivíduos. Após a confissão, o autor afirma: 

 

Era evidente que tinha sido muito pressionado pelos superiores para que eu assinasse 

logo a confissão e saísse daquele lugar. Fiquei sabendo mais tarde que jornais 

estrangeiros publicaram que eu estava desaparecido e que meu nome não constava em 

nenhuma prisão de Havana; estava na hora de a Segurança do Estado me tirar dali e 

me levar de volta a El Morro; fazia quatro meses que era mantido incomunicável. 

(ARENAS, 2009, p. 249) 

 

Por fim, o que se sabia de Arenas era que se tratava de um escritor 

contrarrevolucionário e homossexual, que prometera corrigir-se sexualmente e apenas escrever 

glórias sobre a Revolução. Num relato emocionado o autor escreve: 

 

Antes da confissão, eu tinha uma grande companhia: meu orgulho. Depois da 

confissão, já não tinha mais nada. Perdera minha dignidade e minha rebeldia. [...] 

agora estava só, com minha desgraça; ninguém podia contemplar minha infelicidade 

naquela cela. O pior era continuar vivendo, apesar de tudo, depois de ter traído a mim 

mesmo e de ter sido traído por quase todos. (ARENAS, 2009, p. 251) 
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De volta a El Morro Arenas é levado a julgamento pelo crime de corrupção de 

menores. O jovem que lhe havia roubado foi levado à testemunho, porém, ao invés de confirmar 

o crime, fez o contrário negou ter tido qualquer tipo de relação com Arenas naquele dia. O autor 

descreve uma sensação de triunfo perante o juiz, como se desse uma grande risada na cara do 

Estado cubano. Por fim, não conseguiram incriminá-lo por esse crime, mas sim por abusos 

lascivos, o que lhe rendeu dois anos de cárcere.  

Libertado em 1976, Arenas encontrava-se sem dinheiro e sem amigos, sem lugar para 

ficar e sem alguém que pudesse confiar. Nesse período, ele passa por uma espécie de exílio 

interior, ao mudar-se para um quarto do Hotel Monserrate. O próximo capítulo traz como tópico 

uma reflexão sobre esse momento íntimo, um dos mais dramáticos da vida do autor, indo até o 

momento de sua saída pelo porto de Mariel em abril de 1980. 

 

CAPÍTULO III 

ARENAS SEM LUGAR NO MUNDO 

 

O sujeito que Arenas apresenta na autobiografia é alguém que passa por uma constante 

crise. Crise de identidade, enfrentada por alguém que julgava não ter encontrado seu lugar no 

mundo, pois, para ele, o mundo que almejava era um lugar ideal, um lugar que não existe. Ao 

sair da Ilha em 1980, Arenas e muitos outros acreditaram que iriam encontrar nos Estados 

Unidos uma nova oportunidade e o que encontraram foi justamente o contrário: um ambiente 

totalmente hostil e fechado a eles. Assim, Arenas enfrenta inúmeras crises de identidade tanto 

em Cuba quanto nos Estados Unidos, ele não servia para ser cubano, não servia para ser 

intelectual, para ser homem e nem para os Estados Unidos, no final das contas, ele não servia 

para nada. 

Essa crise se revela com mais intensidade no exílio, momento esse que o escritor teve 

para debruçar-se sobre todas essas questões íntimas em seu âmago. Em face disso, nessa parte 

final da dissertação, o enfoque são os diversos exílios que o autor enfrentou durante sua vida e 

como eles levam à obra síntese de Antes que Anoiteça, reescrita nos Estados Unidos.  

Descreverei, num primeiro momento, sua saída da prisão e o que chamo de período de 

um exílio interno, de 1976 até o ano de 1980. Posteriormente, analisarei sua saída pelo porto de 

Mariel e o ambiente que encontrou nos Estados Unidos, bem como suas observações e 

memórias nostálgicas, os estigmas de ser considerado um marielito e toda a alienação social 

em volta da AIDS. Por fim, examinarei a saída encontrada por ele e um grupo de intelectuais 
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nos Estados Unidos que se unem para contar a história de suas vidas e a auto-afirmação 

enquanto indivíduos, a auto-denominada Geração Mariel. 

 

1. Um exílio interior: o Hotel Monserrate 

 

Recém-saído da prisão em 1976, Arenas foi recebido por Norberto Fuentes, escritor e 

jornalista cubano e amigo íntimo de Fidel Castro. Por ordem da Segurança do Estado, Fuentes 

o hospedou por algumas semanas a fim de vigiá-lo; uma vez que em sua confissão Arenas 

prometera uma série de coisas e o Estado passaria a vigiá-lo. O autor relata seus planos após 

sua saída de El Morro: 

 

A primeira coisa que queria era recuperar o manuscrito da minha novela Otra vez el 

mar, que devia estar escondido sob o telhado da casa onde morava antes. No entanto, 

ao chegar, encontrei um cadeado na porta e não pude entrar. Minha segunda meta era 

curar-me da sífilis e a terceira era chegar até o mar, onde havia passado os momentos 

mais felizes da minha juventude. Em seguida, queria ir a Oriente para ver minha mãe 

e procurar um dentista que consertasse e prendesse meus dois dentes postiços. 

(ARENAS, 2009, p. 272) 

 

Para recuperar seu manuscrito, fora até a antiga casa que morara, porém não o 

encontrou. Dias depois, Vitor, o policial que ficou encarregado de acompanhá-lo e certificar-

se que Arenas se mantinha na linha, apareceu com o manuscrito em mãos e Arenas o perdera 

pela segunda vez. O autor ficou enfurecido e estava determinado a reescrever a obra pela 

terceira vez. Com a ajuda de alguns amigos que ainda possuía na UNEAC conseguiu dinheiro 

para hospedar-se em um hotel chamado Colina. Enquanto isso, procurou um médico para 

curar-se da sífilis que adquirira na cadeia, provavelmente em uma das pouquíssimas relações 

sexuais que mantivera em El Morro. Conseguiu ampolas de penicilina e curou-se rapidamente.  

Enquanto procurava um novo local para morar, já que estava novamente sem dinheiro, 

um antigo amigo chamado Armando López o abrigou por alguns dias em seu quarto. Por 

intermédio dele, Arenas conheceu uma senhora, Elia del Calvo. Ela concordou em abrigá-lo 

por alguns meses, desde que ele escrevesse suas memórias antes que ela falecesse. O autor 

aproveitava os momentos livres para reescrever Otra vez el mar, que tempos depois seria 

contrabandeado para fora de Cuba e publicado no exterior. Arenas escreve que um dos poucos 

alívios era a casa estar localizada de frente para o mar, evitando as dificuldades de 

deslocamentos anteriores para chegar até o mar: 
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Para ir à praia era preciso ficar numa fila imensa e tomar um ônibus até Guanabo [...] 

as filas começavam de madrugada para conseguir chegar à praia muito depois do meio 

dia. [...] Aliás, na volta, era preciso ficar outra vez na fila durante horas para chegar 

em casa de madrugada. Mais que um passeio, aquilo passava a ser uma espécie de 

tormento; tinha-se perdido até o sentido de gozar a vida, fazer as coisas sem nenhum 

sacrifício, com a maior naturalidade. (ARENAS, 2009, p. 276)  

  

Também escreve que “sempre pensara que a única coisa que nos mantinha a salvo da 

loucura absoluta era a possibilidade de chegar até o mar, entrar na água e nadar” (ARENAS, 

2009, p. 276). Nesses trechos, aparece mais uma vez a ideia que Arenas tinha sobre a natureza. 

O mar, para ele, era um local de liberdade e de plenitude, onde podia ser feliz e sentir-se vivo 

e até isso, segundo ele, o Estado conseguiu destruir.  

Arenas consegue visitar sua mãe em Holguín, descobrindo que sua avó morrera, o que 

significou uma grande perda. Em suas palavras: “quando minha avó morreu, foi-se para mim 

também todo um universo; com ela, desaparecia qualquer possibilidade de contar com alguém 

[...] desaparecia uma sabedoria, uma maneira de olhar a vida completamente diferente” 

(ARENAS, 2009, p. 276). De volta a Havana, visita o poeta e grande amigo Lezama Lima, 

outra grande fonte de inspiração para Arenas, assim como sua avó. Segundo ele, antes de ir 

embora Lezama lhe diz: “Lembre-se de que nossa única salvação é através da palavra; escreva” 

(ARENAS, 2009, p. 278). Essa visita foi de enorme importância, visto que o poeta morreu 

semanas depois: 

 

Perder Lezama e minha avó no mesmo ano lançou-me no maior desamparo que um 

ser humano pode suportar. A partir de então, a realidade tornava-se cada vez mais 

evidente. Como explicar a Armando [...] que depois dessas mortes eu nunca mais seria 

a mesma pessoa? (ARENAS, 2009, p. 279) 

  

 

Ainda morando na casa de Elia, a senhora lhe disse que pela lei ainda tinha direito ao 

seu antigo quarto na casa de sua tia, por ter morado lá cerca de 15 anos. Porém, a irmã de sua 

mãe não queria abrir mão do quarto pois, segundo Arenas, utilizava o recinto para levar 

constantemente seus amantes. O autor então fez uma proposta, de que abriria mão do quarto 

caso ela lhe pagasse a quantia de mil pesos. Ela lhe prometera que o mais rápido possível 

arranjaria o dinheiro e, enquanto isso, Arenas continuava escrevendo as memórias de Elia e 

vivendo com ela. Vitor, o policial encarregado de acompanhar Arenas após sua soltura, ligava 

constantemente na casa de Elia, prometendo-lhe um emprego em troca de “uma literatura 

revolucionária e socialista”. Ao mesmo tempo que dizia a Vitor que estava empenhado em 
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regenerar-se, Arenas escrevia sua obra às escondidas e ainda se lançava em aventuras eróticas 

com os mais diversos homens. 

Sem emprego e sem amigos, uma vez que a maioria dele se afastou quando saiu de El 

Morro, Arenas relata: 

 

Chateado com todos aqueles amigos que me faltavam no momento em que eu mais 

precisava, redigi uma nota um tanto irônica, chamada Notificação de Rompimento de 

Amizade. [...] Fiz inúmeras cópias dessa nota e enviei-as a todas as pessoas que 

tiveram uma atitude incorreta em relação a mim. [...] Hiram Pratt, com seu jeito 

diabólico, fez mais de cem cópias e as mandou, imitando minha assinatura, a quase 

todos os meus verdadeiros amigos. [...] Redigi uma Notificação de Rompimento de 

Amizade para ele; durante muito tempo deixamos de nos falar [...]. (ARENAS, 2009, 

p. 287) 

  

Passado um tempo, a tia de Arenas conseguiu os mil pesos e o autor utiliza esse 

dinheiro para comprar um quarto no Hotel Monserrate de um homem chamado Rúben. Arenas 

descreve o ambiente como quase decrépito, habitado por prostitutas e usuários de drogas, 

repleto de ratos e insetos; porém, foi onde morou até sua saída da Ilha. Foi lá que conheceu um 

dos seus grandes amigos e que o acompanharia até o exílio: 

 

Minha situação tornava-se cada diz mais difícil, e já nem tinha onde cair morto quando 

apareceu na minha porta um rapaz lindíssimo, descalço e sem camisa, pedindo-me um 

cigarro. Eu não tinha, mas pedi que entrasse e fechasse a porta. Ele disse saber que eu 

era escritor; quando a mim, não tinha o menor interesse em falar de literatura. Fique 

sabendo que se tratava do filho mais velho de Marta Carriles, chamado Lázaro. 

(ARENAS, 2009, p. 297-298) 

 

Lázaro foi um dos únicos amigos que lhe restou. No Hotel Monserrate, Arenas entra 

numa espécie de exílio interior, lutando para sobreviver já que não tinha emprego e, 

consequentemente, não dispunha de recursos para a aquisição de itens básicos para viver. 

Ademais, o hotel tinha uma rede solidária onde todos buscavam ajudar-se uns aos outros, seja 

com uma muda de roupa ou um pouco de comida. Arenas pegava frutas na rua e vendia-as no 

mercado de Havana; uma vez saqueara um antigo convento que descobrira próximo ao hotel e 

vendera os itens no mercado negro, o que lhe rendeu um bom dinheiro; qualquer coisa que 

garantisse sua sobrevivência.  

A essa altura Arenas se encontrava num estado de paranoia, desconfiando de tudo e de 

todos, e contava somente com Lázaro para desabafar e engajar-se em suas aventuras. Sempre 

que possível ia à praia clandestinamente; ele e os outros habitantes do hotel organizavam 

espetáculos teatrais, arrumara uma velha máquina de escrever e redigia dia e noite, atividades 
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que lhe permitiram seguir vivendo com um pouco de esperança. Passados dois anos, Arenas se 

envolve num enorme escândalo: 

 
Felizmente, já estávamos no ano de 1979 e Fidel Castro resolveu se livrar de alguns 

ex-presos políticos, os quais não tinham a menor relevância; Samuel Echerre foi um 

dos primeiros a ganhar permissão de saída. [...] Aproveitei para falar a sós com ele, 

pedindo-lhe que desse aos meus amigos Jorge e Margarita o seguinte recado: por 

favor, que fizessem todo o possível para me tirar do país clandestinamente; avisei para 

dizer aos dois que agissem com a maior discrição. Samuel fez exatamente o contrário: 

tão logo chegou à Europa, divulgou na imprensa tudo o que eu pedira que mantivesse 

em segredo. Uma semana após a partida de Samuel, Víctor apareceu no meu quarto; 

trazia um exemplar de Cambio 16, da Espanha, onde se lia, em grandes manchetes: 

“REINALDO ARENAS PEDE PARA SAIR DE CUBA OU AVISA QUE VAI SE 

SUICIDAR” (ARENAS, 2009, p. 323) 

   

A partir de então, Arenas estava sendo mais vigiado do que nunca. Meses após o 

incidente, morreria seu grande amigo e mentor intelectual Virgílio Piñera. Recebeu uma visita 

de Vitor que disse estritamente para não comparecer ao funeral, ordem essa que o autor não 

cumpriu: 

 
Quando cheguei à funerária e não vi o corpo de Virgílio, desconfiei logo que aquela 

morte pudesse ter sido um crime. Fidel Castro sempre odiou os escritores, inclusive 

os que estavam a favor do governo, como Guillén e Retamar; mas, no caso de Virgílio, 

o ódio era ainda mais profundo; talvez por se tratar de um homossexual, e também 

porque sua ironia era corrosiva, anticomunista e anticatólica. Ele representava o eterno 

dissidente, o constante inconformado, o eterno rebelde. (ARENAS, 2009, p. 326) 

 

 

Arenas acreditava firmemente no envolvimento do Estado na morte de Virgílio. 

Quando o corpo finalmente chegou, o autor alega ter visto nos olhos de Vitor uma enorme 

satisfação; em suas palavras, compreendeu que “ele desempenhara sua tarefa à perfeição”. Sua 

ida ao velório do amigo lhe causou enormes problemas, como ele mesmo relata: 

 
Quando voltei ao meu quarto, estava à minha espera meu próprio cadáver, olhando-

me no espelho. Acho que minha atitude durante o enterro de Virgílio chamou a 

atenção da Segurança do Estado. Em primeiro lugar, desobedecera às ordens de 

Víctor, indo ao funeral. Depois, eu tinha sido a única pessoa a fazer algum tipo de 

manifestação a favor de Virgílio, dizendo que tudo aquilo era realmente deplorável. 

Agora, ninguém mais acreditava na farsa de minha reabilitação, e a vigilância sobre 

minha casa fez só aumentar. (ARENAS, 2009, p. 327) 

  

Recebia a visita de inúmeros delatores da Segurança do Estado, sempre vigiado por 

fora da casa, o que passou a impossibilitar sua saída do apartamento; fazendo-o mergulhar ainda 

mais num estado de melancolia e de duro exílio ainda dentro da Ilha: 
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Assim era minha vida no início de 1980: cercado de espiões e percebendo como minha 

juventude se esvaía sem nunca ter conseguido ser uma pessoa livre. Minha infância e 

minha adolescência transcorreram sob a ditadura de Batista e o resto da minha vida 

sob a ditadura ainda mais feroz de Fidel Castro; jamais seria um verdadeiro ser 

humano, no sentido mais completo da palavra. (ARENAS, 2009, p. 328) 

  

Dessa passagem é possível extrair mensagens importantíssimas que Arenas reitera em 

sua autobiografia. Primeiro, a culpabilidade dos dois governos considerados ditatoriais que ele 

responsabilizou por suas desgraças pessoais, principalmente o de Fidel Castro. Também, a 

noção de liberdade ligada à sua escrita e sua homossexualidade: não foi livre por não poder 

exercer ambas atividades livremente. Aterrorizado e com a esperança de sair do país, Arenas 

viveu até 1980 no mais completo ostracismo no Hotel Monserrate. Esse ano foi crucial tanto 

para ele quanto para todos os cubanos, quando ocorre o episódio responsável pelo exílio de 

125.000 dissidentes pelo porto de Mariel.  

 

2. A amargura do exílio pós-Mariel 

  

Na década de 1980 estava claro que a revolução não tinha mais o antigo apoio popular. 

Parte significativa da população preferia viver fora de seu país do que permanecer sob o regime 

castrista. A grande parte dos dissidentes eram jovens que haviam crescido e se formado 

intelectualmente nos parâmetros do Projeto do Homem Novo, que outrora foram o principal 

grupo que a revolução quis atingir.  

Em abril de 1980, um grupo de pessoas sequestrou um ônibus e invadiu a embaixada 

peruana, resultando na morte de um soldado cubano que fazia a guarda do local. O Peru não 

acatou a ordem cubana de entregar o grupo às autoridades, alegando ser território peruano. 

Como retaliação, três dias depois do ocorrido Cuba retirou a guarda oficial e deixou a 

responsabilidade ao Peru por quaisquer acontecimentos. Em dois dias a embaixada já contava 

com mais de 10 mil cubanos reivindicando asilo político e se colocando na posição de 

dissidentes do regime.  

No dia 6 de abril, a guarda cubana retorna ao local e pouco depois o então presidente 

norte americano Jimmy Carter se prontifica a receber três mil e quinhentos cubanos refugiados. 

Cuba, então, opta por transferir o problema para as mãos dos Estados Unidos e em 22 de abril 

de 1980 abre os portões do porto de Mariel, para que a comunidade cubana de Miami pudesse 

buscar não apenas os refugiados, mas todos seus compatriotas que desejassem sair.  
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Aproveitando da situação, o governo cubano decidiu que todos os indesejáveis da 

revolução sairiam pelo porto. Eles deveriam se apresentar a determinados postos para conseguir 

o visto de saída, impedindo dessa forma que os exilados de Miami pudessem escolher quem 

embarcaria. Ao final desse dramático processo, cerca de 125 mil pessoas deixaram Cuba, livre 

ou compulsoriamente, sob o termo pejorativo de escórias humanas, em um processo de 

execração moral em massa jamais visto. Pelo porto, saíram homossexuais, criminosos, 

prostitutas e até doentes mentais. Capitaneado por Fidel Castro e pelos dirigentes cubanos nos 

jornais oficiais do país, foi uma tentativa de minimizar o impacto que esse processo causaria à 

imagem da revolução emblemática, dentro e fora da ilha. 

Arenas apresenta um número pouco maior de exilados e sintetiza o objetivo dos 

indivíduos que se saíam pelo porto: “é preciso lembrar que 135 mil pessoas saíram da Ilha 

naquele êxodo; a maioria constituída de gente como eu, que queria apenas morar num mundo 

livre, trabalhar e recuperar sua dignidade perdida (ARENAS, 2009, p. 337). Fundamental 

assinalar a diferença entre esses cubanos que pediam exílio e aqueles que saíram por conta 

própria no deflagrar da Revolução, pois isso explica a especificidade dos marielitos:  

 

Após a revolução, Cuba passou por um momento de reconfiguração ideológica. [...] 

os líderes revolucionários iniciaram uma campanha de propaganda ideológica com o 

objetivo de iniciar uma nova tradição. [...] a construção dessa nova tradição inventada 

pela revolução está na origem de uma dissidência na comunidade imaginada cubana 

que se exilou em Miami. Dentro dessa dissidência há pelo menos duas variantes: a 

comunidade exilada em Miami, em 1960, e aquela que se evadiu pelo porto de Mariel 

em 1980. A primeira rompeu de imediato com a revolução por razões políticas, 

econômicas e ideológicas, abandonando o país por não aceitar os pressupostos 

revolucionários de 1959. Já a segunda dissidência teve origem em espaços de 

experiência e horizontes de expectativas distintos, pois foi composta, em sua maioria, 

por jovens oriundos de camadas populares. Estes haviam participado do processo de 

construção do novo projeto nacional cubano e conseguido acesso a uma educação 

formal, oportunidade que muitos não teriam tido sem a Revolução de 1959. 

(MARQUES, 2012, p. 165-166) 

 

É seguro afirmar que grande parte desses dissidentes exilados, em um determinado 

momento de suas vidas foi beneficiado e apoiou o regime antes de escolher a oposição e, 

posteriormente o exílio; é o caso de nosso autor Reinaldo Arenas. O que nos interessa aqui é 

diferenciar essa dissidência que se formou dentro dos preceitos do Homem Novo, da censura e 

tudo o que isso acarretou. Eles demonstraram para o mundo o fracasso desse “projeto nacional 

cubano”, como reitera Marques. Novamente, isso não quer dizer que a Revolução Cubana não 

tenha seus méritos. Ela logrou, por exemplo, erradicar o analfabetismo e levar educação e saúde 

básica para todo, algo sem precedentes. Mas o preço a se pagar foi alto. A inconformidade com 
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o caráter ditatorial que a Revolução adquiriu foi o combustível para essa crise interna nunca 

antes vista na Ilha.  

  

Isto não significa que a maioria da população estava descontente com a revolução no 

país [...] já que proporcionalmente os dissidentes constituíam uma parcela minoritária 

da sociedade cubana. Porém, tornou-se visível naquele momento que um segmento da 

sociedade cubana preferia abandonar a revolução e a nação a continuar vivendo sob o 

que chamavam “regime castrista”. Desde a migração histórica dos anos de 1960 não 

se ouvia de forma tão explícita protestos contra a política revolucionária implantada 

na ilha. O ano de 1980 foi o momento da “Primeira onda” de dissidência política 

dentro da revolução [...]. (MARQUES, 2012, p. 169-170)  

 

Ao receber os exilados em Miami, com números inflados pelo contingente de pessoas 

marginalizadas incorporadas aos dissidentes pelo governo, os Estados Unidos passaram a 

acusar Cuba de enviar todo e qualquer tipo de marginais para o país. A partir da orquestração 

de uma medida que visava desqualificar aqueles que inicialmente buscaram o exílio, ao pedir 

asilo na embaixada peruana em Havana, Cuba conseguiu impingir uma mácula a esse processo 

inesperado de dissidência. O governo estadunidense declarou que Cuba abriu as portas de 

prisões e enviou criminosos em massa. Isso contribuiu para a imagem negativa dos marielitos, 

que passaram a ser vistos como marginais, depravados, alcoviteiros. O discurso oficial também 

procurou depreciar social, moral e mesmo intelectualmente os que emigravam, e enquadrá-los 

na categoria emigrado/lúmpen, definindo-os como a escória da sociedade cubana. 

(MARQUES, 2012, p. 185) 

Em relação aos homossexuais, Arenas relata que em seu passaporte constava que sua 

saída era por ser gay, e não escritor contrarrevolucionário. Segundo ele, eles se tornaram 

prioridade para sair da Ilha: 

 

Entretanto, como existia uma ordem de deixar sair todos os indesejáveis, sendo que, 

nessa categoria, entravam, em primeiro lugar, os homossexuais, uma imensa 

quantidade deles pôde deixar a Ilha em 1980; outros se fingiram de bichas-loucas para 

abandonar o país pelo porto de Mariel. A melhor maneira de se conseguir permissão 

de saída era arranjar alguma prova documental da condição de homossexual. Eu não 

possuía nada que comprovasse meu comportamento, mas tinha a carteira de 

identidade, onde constava que fora preso por perturbação da ordem pública; achei que 

isso representava uma excelente prova e me dirigi à polícia. Na delegacia perguntaram 

se eu era homossexual e respondi que sim; perguntaram então se eu era ativo ou 

passivo, e tomei todo cuidado em dizer que era passivo. Um amigo tivera negada a 

licença de saída por ter dito que era ativo; revelara apenas a verdade, mas o governo 

cubano não considerava os ativos como homossexuais. Estavam presentes umas 

psicólogas; mandaram que eu caminhasse na frente delas para provar se era bicha ou 

não. Passei na prova e o tenente gritou para outro militar: “Esse aí pode mandar direto” 

Isso significava que não havia necessidade de passar por nenhum outro tipo de 

investigação política. Mandaram-me assinar um documento no qual eu afirmava sair 
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do país por problemas estritamente pessoais e por ser indigno de viver em meio a uma 

revolução tão maravilhosa quanto a cubana. (ARENAS, 2009, p. 334) 

 

O governo revolucionário acabou por obter sucesso ao se recusar a admitir que se 

tratava de uma dissidência política. Para eles, a razão pela qual milhares de cubanos queriam 

exilar-se nos Estados Unidos era culpa do imperialismo estadunidense e o bloqueio econômico, 

que tornou a condição de vida na Ilha difícil, e os únicos que ainda se deixavam iludir pelo 

sonho americano eram pessoas ingratas e não merecedoras das conquistas revolucionárias. E 

justamente para maquiar esse aspecto dissidente do êxodo de Mariel, os chefes revolucionários 

se esforçaram tanto para rebaixá-los e denegrir sua imagem. Arenas relata que apenas conseguiu 

embarcar graças a uma artimanha: 

 
[...] tivemos que aguardar numa fila imensa e mostrar o passaporte a um agente da 

Segurança do Estado, que checava nosso nome num livro gigantesco; lá estavam 

listadas as pessoas que não podiam deixar o país, e fiquei apavorado. Rapidamente, 

pedi uma caneta a alguém na fila; como meu passaporte tinha sido feito a mão, e o e 

de Arenas estava muito fechado, transformei a letra em i e meu nome passou a ser 

Arinas; foi esse nome que o oficial procurou no livro e não encontrou. (ARENAS, 

2009, p. 336) 

 

A questão de fundo é que esses marielitos também não foram bem recebidos pelos 

seus compatriotas de Miami. Estes haviam saído da Ilha por contra própria no deflagrar da 

Revolução em 1959, por recusarem-se a viver num regime socialista e viam naqueles  anos de 

pura doutrinação castrista e tudo de pior que havia em Cuba; aquela Cuba idealizada na qual 

viveram 20 anos atrás e não era mais a mesma. Além do mais, os cubanos de Miami adquiriram 

certo prestígio entre a comunidade norte americana, que os via como heróis que enfrentaram 

Fidel Castro e optaram pelo lado correto: o capitalismo. A última coisa que gostariam de ver 

era sua imagem ligada àqueles recém-imigrados, que carregavam o estigma desde a saída de 

Cuba. O maior problema enfrentado pelos recém-imigrados não era a condição insólita em que 

chegavam a Miami e sim o estigma construído pelo governo cubano [...] e de imediato 

absorvido nos Estados Unidos [...] (MARQUES, 2012, p. 206)  

Esse foi o panorama encontrado por Reinaldo Arenas ao chegar nos Estados Unidos. 

Nos tópicos seguintes, abarcaremos os capítulos sobre sua chegada em Miami e sobre sua vida 

durante o exílio, até a data de sua morte. 

 

2.1 A Geração Mariel e a luta por um projeto alternativo de identidade 
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Como já assinalado, ao chegar em Miami Arenas e os demais marielitos não 

encontraram o cenário que esperavam. O estigma de escórias humanas os acompanhou da Ilha 

até o exílio, onde se depararam com uma comunidade cubana fechada a eles, uma vez que 

consideravam os marielitos como o retrato de tudo que mais odiavam em Cuba: um subproduto 

do comunismo. Se para Cuba e Miami eles eram indesejáveis, frente a esses dois projetos 

identitários no exílio reuniu-se um grupo de escritores, artistas e exilados que: 

 

[...] consideram-se diferentes dos dois grupos majoritários da identidade política 

cubana: os revolucionários de 1959 e a ordem anterior a esta radicada em Miami. A 

busca pela diferenciação frente a esses dois polos antagônicos da cultura política 

cubana é o principal elemento formador do grupo. A necessidade de se diferenciar foi 

construída pela rejeição dos que se evadiam pelo porto de Mariel, estigmatizados 

como escória, e transformados no outro lado do estreito em marielitos. (MARQUES, 

2012, p. 217-218) 

 

Segundo Marques (2012) para se fazerem ouvidos, a autodenominada Geração Mariel 

criou a revista Mariel de Arte y Literatura. No momento de fundação, estavam no conselho 

diretor Juan Abreu, Reinaldo Arenas e Reinaldo García Ramos e como editores, Juan Abreu, 

Reinaldo Arenas, René Cifuentes, Luis de la Paz, Reinaldo García Ramos, Roberto Valero e 

Carlos Victoria. Financeiramente, a antropóloga cubana Lydia Cabrera contribuiu para a 

criação e manutenção da revista nos Estados Unidos. Esse grupo representava aquela geração 

de intelectuais e escritores, em sua maioria homossexuais, que foram forjados nos preceitos do 

Homem Novo de Che Guevara e que foram duramente perseguidos pela sua escrita 

contrarrevolucionária e pela orientação sexual. 

Nos dizeres de Arenas, 

 

Havia um pequeno grupo de cubanos em Nova York, todos chegados via Mariel. 

Costumávamos nos reunir com frequência e líamos nossos textos. [...] Todos nós, 

“marielitos”, resolvemos fundar a revista Mariel. Essa revista foi elaborada sob um 

pinheiro, quando fui visitar Juan em Miami; não tínhamos, é claro, nenhum local fixo 

nem a menor ideia de como fazer uma revista; também não tínhamos um centavo. A 

assessora literária foi Lydia Cabrera, que se ofereceu com o maior entusiasmo para 

nos ajudar. A revista seria financiada por nós mesmos, que estipulamos uma cota a 

ser paga religiosamente por cada um de nós. Nunca contamos com qualquer ajuda 

oficial. O primeiro número saiu na primavera de 1983 e foi dedicado a José Lezama 

[...] Vivíamos à beira da miséria, mas investimos nossos parcos recursos para criar 

Mariel, que representou um grande acontecimento para nós. Deveria ser uma revista 

de causar impacto entre os próprios exilados e, é claro, surpreender Fidel Castro. 

Irreverente, a revista se metia com todo mundo, rendia homenagens aos grandes 

escritores, desmascarava os hipócritas, combatia a moral burguesa dominante em 

Miami. Dedicamos um número ao homossexualismo em Cuba, incluindo entrevistas 

com pessoas que eram vítimas de preconceito de sociedade conservadoras e 

reacionárias, como as de Miami e de grande parte dos Estados Unidos. (ARENAS, 

2009, p. 354-355) 
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Em linhas gerais, a revista serviu como instrumento para a busca de reconhecimento 

social destes autores, que propunham sua própria verdade perante as duplas interpretações que 

recaíram sobre eles: uma em Cuba, e outra no exílio. Nenhuma dessas alternativas de identidade 

os representavam, então resolveram eles próprios proporem a sua; entrando numa disputa pela 

memória de si mesmos. A revista contou com edições sobre os homossexuais em Cuba, 

denúncias contra a repressão à liberdade de expressão, sobre artistas e intelectuais cubanos 

consagrados ou que caíram em desgraça. O fato é que a revista teve um período curto de 

publicação, devido às dificuldades financeiras para mantê-la e também um outro fator. Sobre 

isso, Marques escreve: 

[...] a revista sempre se preocupou em atingir uma comunidade leitora específica. Mas, 

se o grupo teve esta preocupação, porque a revista se esgotou em apenas oito volumes 

e em um período de tempo não mais longo do que dois anos? A resposta estava no 

horizonte de expectativa da sua comunidade leitora, muitos não compreendiam o que 

desejava a revista e esses escritores. O que não quer dizer que a revista não tenha 

atingido uma comunidade leitora específica por meio de seu projeto editorial. 

(MARQUES, 2012, p. 246)  

 

Para o autor, naquele momento seguramente havia entre estes refugiados novos 

desejos, ambições e objetivos que não cabiam no projeto de futuro anunciado pela revista 

Mariel de Arte y Literatura. (MARQUES, 2012, p. 247). Porém, o autor enfatiza que isso não 

significou o fim do sonho desses marielitos de construir sua própria alternativa de identidade. 

Sobre seu fechamento, Arenas escreve: 

 

A revista não foi bem recebida, exceto por um pequeno grupo de intelectuais liberais. 

Logicamente, não podia ser bem recebida pela esquerda festiva dos Estados Unidos, 

pelos hipócritas dessa esquerda, nem pelos comunistas, nem pelos agentes cubanos 

espalhados em todo o mundo [...] todos que já se haviam estabelecido no país viam-

nos como seres estranhos, mas a revista continuou a ser publicada durante anos. 

(ARENAS, 2009, p. 355) 

 

Mais uma vez, Arenas encontrou um espaço fechado às suas ideias e propostas, o que 

não o impediu de dar continuidade ao seu ambioso projeto em busca de reconhecimento. Em 

vista disso, apesar do encerramento da revista, o autor continuou focado em concluir seus 

trabalhos e contar sua própria verdade.  

 

2.2   Um marielito nos Estados Unidos 
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Arenas desembarca primeiro em Key West, onde recebe uma muda de roupas novas, 

um barbeador e produtos para higiene pessoal. Ao chegar, encontrou um recém-chegado 

bailarino cubano que afirmou que a polícia, após sua saída, procurava por ele em toda parte. 

Arenas foi diretamente para a casa de seus tios por parte de mãe, únicos familiares residentes 

nos Estados Unidos. Sua primeira e principal preocupação foi escrever para seus amigos Jorge 

e Margarita, ressaltando: “Eu agora queria recuperar meus manuscritos [...]. Agora podia vê-

los e acariciá-los com tranquilidade, embora soubesse que levaria anos para corrigir aquelas 

páginas escritas de modo tão apressado”. (ARENAS, 2009, p. 341) 

Num primeiro momento, o interesse pela sua figura era grande: em 1 de junho do 

mesmo ano fora convidado para uma palestra pela Universidade Internacional da Flórida. A 

conferencia intitulou-se “O mar é nossa selva e nossa esperança” e pela primeira vez Arenas 

falou abertamente para o que ele chamou de “público livre”. Porém, sua saída da Ilha, ao invés 

de representar maior liberdade para publicação, segundo o autor surtiu um efeito contrário: 

 
Assim que comecei a denunciar a tirania que sofrera durante vinte anos, até meus 

próprios editores, que ganharam bastante dinheiro com a venda dos meus livros, 

declararam-se secretamente meus inimigos. Emmanuel Carballo, que publicada mais 

de cinco edições de El mundo alucinante e nunca me pagara um centavo sequer, 

escreveu uma carta indignada, dizendo que em momento algum eu deveria ter 

abandonado Cuba, enquanto, ao mesmo tempo, recusava-se a me pagar. A mesma 

coisa aconteceu com Angel Rama, que publicara no Uruguai um livro meu de contos. 

Em vez de me mandar uma carta cumprimentado-me por ter conseguido sair de Cuba, 

publicou um longo artigo no El universal de Caracas, intitulado “Reinaldo Arenas a 

caminho do ostracismo”, onde dizia que eu não deveria ter saído de Cuba, que fora 

um erro, pois o problema era todo burocrático, e agora eu estava condenado ao 

ostracismo. (ARENAS, 2009, p. 341-342) 

 

Para ele, tudo aquilo representava uma enorme frustração, aparente em inúmeros 

trechos da autobiografia. Arenas considerava um absurdo tal atitude de seus editores, dado que 

desde 1967 não publicava nada dentro de Cuba e já havia sido condenado ao ostracismo antes 

mesmo de partir para os Estados Unidos. Segundo ele, passaria a enfrentar outra guerra, “menos 

terrível que a guerra de Fidel Castro contra os intelectuais de Cuba, mas nem por isso menos 

sinistra” (ARENAS, 2009, p. 342). Sua personalidade rebelde, como sempre fora, se revelaria 

ainda mais, uma vez que agora podia falar abertamente sobre tudo o que sofreu na Ilha. Segundo 

ele, uma de suas primeiras declarações ao sair de Cuba foi: “A diferença entre o sistema 

comunista e o capitalista é que, embora os dois nos deem um chute na bunda, no sistema 

comunista a gente leva o chute e tem que bater palmas; no capitalista, a gente também leva, 

mas pode gritar. E vim aqui para gritar” (ARENAS, 2009, p. 342) 
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Arenas viajou por diversos países: Venezuela, Suécia, Dinamarca, Espanha, França, 

Portugal. Ele escreve que “Em todos, soltei meu grito; era o meu tesouro, era tudo o que eu 

tinha” (ARENAS, 2009, p. 343). A questão é: ele seria ouvido? Voltaremos a essa pergunta 

mais adiante. Logo nos primeiros meses de residência nos Estados Unidos, o autor percebeu 

que não conseguiria viver por muito tempo em Miami. Segundo Arenas, “era como se estivesse 

numa caricatura de Cuba; do que há pior em Cuba: o boato, a fofoca, a inveja. Também não 

suportava a mesmice de uma paisagem que nem tinha a beleza insular; parecia um fantasma da 

Ilha [...] (ARENAS, 2009, p. 347)  

Ao chegar em Miami, Arenas representava uma figura nova com uma grande história, 

ele era um marielito. Ademais do estigma imposto a eles, ele era uma curiosidade; o que acabou 

lhe gerando desconforto e não a tranquilidade que procurava. O autor relata: 

 
Vivi cercado de fofocas constantes e confusões, e de uma infinita sucessão de 

coquetéis, festas e convites.  Era como viver num mostruário, uma estranha criatura 

que precisava ser convidada antes de perder o brilho, antes de chegar um novo 

personagem que me desbancasse. (ARENAS, 2009, p. 347) 

 

Não tardou, também, de sentir falta da amada Ilha, como é típico do exilado: 

 
Estava acostumado com uma cidade com ruas e calçadas, uma cidade deteriorada, mas 

onde era possível andar e entender seu mistério, até mesmo desfrutar esse encanto. 

Agora, encontrava-me num mundo plástico, carente de mistério, e cuja solidão 

acabava sendo mais agressiva. Por isso mesmo, comecei logo a sentir saudades de 

Cuba, da cidade velha de Havana, mas minhas lembranças ruins foram mais poderosas 

que qualquer saudade (ARENAS, 2009, p. 347) 

 

Todos esses fatores tornaram a vida para ele impossível em Miami e decidiu mudar-se 

para Nova York, o que também não causou o efeito esperado: 

 
Assim, hoje, passado dez anos, percebo que para um exilado não existe lugar onde 

possa viver; não existe nenhum lugar, porque aquele com o qual sonhamos, onde 

descobrimos uma paisagem, lemos nosso primeiro livro, tivemos a primeira aventura 

amorosa, continua sendo o lugar sonhado. No exílio, ele não passa de um fantasma, a 

sombra de alguém que nunca consegue alcançar sua completa realidade. Deixei de 

existir desde que cheguei no exílio; a partir de então, comecei a fugir de mim mesmo. 

(ARENAS, 2009, p. 348) 

 

Mesmo assim, a vida para Arenas em Nova York era mais suportável que em Miami. 

Em dezembro de 1980 ele muda-se para morar com seu amigo Lázaro, que também conseguira 

sair por Mariel. A cidade representava algo novo e Arenas escreve com certo entusiasmo: 

 
O exilado é aquele tipo de pessoa que tendo perdido o ser amado continua procurando 

o rosto querido em cada novo rosto que vê; está sempre enganando a si mesmo, 

achando que o encontrou. Pensei ter encontrado esse rosto querido em Nova York, 
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[...] quando aqui cheguei, em 1980; a cidade me encantou. Pensei ter chegado numa 

Havana em todo o seu esplendor, com grandes calçadas, teatros fabulosos, um sistema 

de transporte que funcionava às mil maravilhas, gente de todo tipo [...] não me senti 

como um estrangeiro ao chegar a Nova York. Naquela mesma noite, tive a impressão 

de que, em outra encarnação, em outra vida, já morara naquela cidade. (ARENAS, 

2009, p. 348-349) 

 

Uma vez estabelecido na nova cidade, as dificuldades não cessariam. Desde o começo 

Arenas deixou claro que não se calaria, o que lhe acarretou inúmeros problemas: 

 
Essa atitude, porém, me custou muito caro; tanto do ponto de vista econômico, como 

no que diz respeito aos meus livros. Posso citar um exemplo: quando saí de Cuba, 

minhas obras eram textos de estudo na Universidade de Nova York; à medida que fui 

tomando uma posição radical contra a ditadura castrista, a professora de literatura 

Haydée Vitale também foi eliminando meus livros do currículo, até não sobrar 

nenhum. Fez o mesmo com todos os outros cubanos exilados. [...] aconteceu isso 

comigo em várias universidades dos Estados Unidos e no mundo inteiro; como que 

por ironia, enquanto estive sem poder sair de Cuba tive muito mais oportunidades de 

ser publicado; de fato, lá não me deixavam falar e as editoras estrangeiras com 

tendências esquerdistas apoiariam um escritor que morava em Havana. [...] no exílio 

não temos um país que nos represente; vivemos por permissão especial, sempre 

correndo o risco de rejeição. Em vez de um país, temos um antipaís: a burocracia de 

Fidel Castro está sempre disposta a todo tipo de intrigas e trapaças para nos destruir 

intelectualmente e, se possível, fisicamente também. (ARENAS, 2009, p. 357-358) 

 

  

Além dos problemas que teve com críticos e editores, que representavam para ele sua 

morte literária, Arenas enfrentou outra grande questão que aparece na autobiografia como 

simbolismo de sua morte (física) eminente: 

 
[...] há uns meses atrás, eu havia entrado num mictório público e não experimentei 

aquela sensação de expectativa e cumplicidade que costumava ocorrer. Ninguém ligou 

para mim, e os que ali se encontravam continuaram com seus jogos eróticos. Eu já 

não existia. Não era jovem. Naquele lugar, pensei que a morte era o melhor que 

pudesse me acontecer. [...] Ou se vive conforme se deseja, ou é melhor acabar com a 

vida. Em Cuba, eu tinha suportado inúmeros sofrimentos, pois a esperança de fuga e 

a possibilidade de salvar meus manuscritos sempre me deram um grande estímulo. 

Agora, a única fuga que me restava era a morte. (ARENAS, 2009, p. 7) 

 

O autor Lázaro Lima, possui um trabalho interessantíssimo intitulado “The king’s 

toilet: Cruising Literary History in Reinaldo Arena’s Before Night Falls”. A partir dele, 

podemos compreender melhor o que esse episódio significou para Reinaldo no exílio: 

 
A experiência de rejeição no banheiro, que simboliza sua morte eminente, também 

funciona como um catalizador que permite a ele enfrentar seu legado literário: “meu 

principal arrependimento... era morrer sem ter sido capaz de completar minha 

pentagonia”. Em Antes que Anoiteça, o desejo e o comprometimento em completar 
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sua pentagonia50 [...] também anuncia como ele desejava que o corpo do seu trabalho 

fosse compreendido. (LIMA, 2013, p. 230)51 

Também, 

 

[...] Arenas desenha um forte paralelo entre declínio físico, e concomitantemente a 

falta de desejo em face de truques desinteressados que recusam a reconhecer sua 

existência, com sua pentagonia incompleta e seu legado como escritor confrontando 

uma morte iminente em face da história literária; colocando de outra forma, o corpo 

de Arenas se transforma em um livro e as rainhas do banheiro seus críticos literários 

de má vontade. (LIMA, 2013, p. 231)52 

  

Assim, é necessário ir além de qualquer interpretação simplista do trabalho de Arenas 

em Antes que Anoiteça. Embora a imagem de escritor gay perseguido pelo regime castrista 

tenha ficado cristalizada com a adaptação fílmica do livro, tal reducionismo é, obviamente, 

problemático, especialmente para um escritor como Arenas que concebeu essa obra como 

correção literária ao negligenciamento da sua produção enquanto estava vivo no exílio. (LIMA, 

2013, p. 235)  

Nesse aspecto, a fonte acessória do livro de cartas trocadas por Arenas e o casal de 

amigos, corroboram em grande parte esse argumento. Durante seus anos finais nos Estados 

Unidos, é perceptível a preocupação de Arenas frente a morte e a possibilidade de não completar 

sua obra enquanto estava vivo. A exemplo, no dia 16 de maio de 1990 o autor escreve de Nova 

York: “Yo trabajo desesperadamente en lucha contra la muerte, pero tratándola como uma 

amiga. Si termino El color del verano podré retirarme de este mundo con una gran carcajada. 

Las Memorias están terminadas, sólo falta que las revise [...]” (In CAMACHO, 2010, p. 293)  

O autor Enrico Del Risco também foi essencial para essa leitura de Antes que Anoiteça. 

Já foi enfatizado, a partir da autobiografia e principalmente por sua adaptação cinematográfica, 

que Arenas ficou conhecido como uma vítima do governo Castrista, sendo um escritor gay 

encarcerado e perseguido pelo regime cubano. Del Risco aponta outro caminho: 

 
Finalmente, eu descrevo como Arenas, escrevendo esses textos finais, foi cúmplice na 

ambiguidade encontrada em certas leituras de seu trabalho. Essa cumplicidade- de 

acordo com minhas suspeitas- responde à necessidade de Arenas de assegurar o 

 
50 A pentagonía era um ciclo de cinco livros, dos quais ele já havia publicado três: Celestino antes del alba, El 

palacio de las blanquisimas mofetas e Otra vez el mar. As outras obras que completam esse ciclo são El asalto e 

El Color del Verano. 
51 The experience of rejection at the loo, that symbolizes his impending death, also functions as the catalyst that 

allows him to face his literary legacy: “My main regret.... was to die without having been able to complete my 

pentagonía.” In Before Night Falls Arenas’ desire and commitment to completing his “pentagonía” (quintet) [...] 

also announces how he wished his body of work to be understood.  
52 Arenas draws a stark parallel between his physical decline, and concomitante lack of desirability in the face of 

uninterested tricks who refuse to acknlowlege his existence, with his incomplete pentagonía and his legacy as a 

writer confronting iminente death in the face of literary history; put another way, Arenas body becomes a book 

and the loo’s queens his unwilling literary critics. 
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sucesso póstumo de seu trabalho no contexto da academia e da cultura liberal norte 

americana. (DEL RISCO, E., 2017, p. 53)53 

  

Para Del Risco, essa interpretação simplista que martiriza Arenas como gay 

perseguido, deve-se muito ao filme lançado em 2001 por Julian Schnabel. De fato, a narrativa 

omite a procura quase que obsessiva de Arenas pela escrit, e dá ênfase somente ao fato de ele 

ser homossexual. Ainda,  

 
De acordo com essa leitura popular, o principal valor da autobiografia é que ela é 

assinada com o próprio sangue de Arenas. Todas as edições do livro contêm a carta 

de suicídio do autor na qual ele culpa Fidel Castro pela sua morte. A doença que 

destruiu Arenas e as perturbadoras imagens finais que acompanham o livro 

dramatizam o texto de um jeito quase impossível por outros meios. A compaixão 

mórbida em direção ao autor condenado, uma vez que estivesse morto, faria o resto. 

Agora falecido, sua imagem permanentemente fixa na fotografia final, Arenas jamais 

seria capaz de alterar a representação que o introduziria e o canonizaria como um 

mártir-escritor-homossexual. (DEL RISCO, E., 2017, p. 53-54)54 

 

Dessa forma, ao chegar no exílio e deparar-se com uma intelectualidade e um corpo 

editorial fechados ao seu trabalho, além do desinteresse sexual por ele que simbolizava o 

fantasma da AIDS e sua morte iminente, Arenas fez uma escolha. A escolha pela autobiografia 

e seu tom irônico e ao mesmo tempo dramático, diferenciaria a obra de seus trabalhos 

anteriores, fazendo com que ele deixasse de ser um escritor marginalizado 

contrarrevolucionário, para surgir como um escritor gay vitimizado. Isso o colocaria no cenário 

de escritores latino-americanos uma vez que não estivesse mais presente nesse mundo. Uma 

leitura complexa leva sua homossexualidade em conta, mas a ênfase recai na sua tentativa de 

firmar-se enquanto escritor. 

Importante reiterar que a autobiografia fora iniciada ainda em Cuba, no parque Lenin, 

enquanto Arenas se escondia da polícia. Poderíamos afirmar que nesses dois momentos de 

escrita, em meio a fuga e ao exílio, motivações diferentes teriam levado à escrita autobiográfica. 

No meu entendimento, a motivação é a mesma, só que no primeiro caso o que ele enfrentava 

era o poder coercitivo do Estado, o cárcere, e posteriormente, a doença incurável e a morte. No 

 
53 Finally, I describe how Arenas, in writing these final texts, was complicit in the ambiguity found in certain 

readings of his work. This complicity-according to my suspicions- respond to Arenas’ need to assure the 

posthumous success of his work in the contexto of the academy and the liberal North American culutre. 
54 According to this popular reading, the principal value of the autobigraphy is that it is signed whith Arenas’ own 

blood. All the editions of the book include the author’s suicide letter in which he blames Fidel Castro for his death. 

The disease that destroyed Arenas and the disturbing final photographs that accompany the book dramatize his 

text in a way almost impossible by other means. The morbid compassion towards the doomed author, once he was 

dead, would do the rest. Now decesead, his imaged permanently fixed in the final photograph, Arenas would never 

be able to alter the representation that would introduce and canonize him as a writer-martyr-homossexual. 



 
 

97 
 

entanto, em ambos os casos aparece a preocupação maior de resguardar seu corpo literário e 

uma crítica feroz ao governo cubano.  

Outro fator que Del Risco destaca é a omissão da risada, da ironia presente em Antes 

que Anoiteça. Ele escreve de forma ácida, critica e mina de dentro o discurso revolucionário do 

que deveria ser um intelectual e homem cubano, utilizando-se da ironia para tal. Ironia buscando 

demonstrar as contradições do discurso oficial cubano sobre a intelectualidade e a sexualidade 

cubana como uma farsa. Frente às dificuldadess era imperativo que terminasse seu corpus 

literário o quanto antes, uma vez no exílio e sua morte anunciada pela AIDS. Esse aspecto será 

agora trabalhado no próximo tópico.  

 

3. O fantasma da AIDS 

 

Em sua tese de doutorado, o historiador Tiago da Silva Ferreira trabalha sobre a 

questão da AIDS em Angola, nos períodos de 1987 a 2017. Apesar do recorte, o primeiro 

capítulo da tese foi frutífero para nossa reflexão sobre a alienação social em volta dos 

soropositivos e o discurso construído sobre a doença. Além do estigma de marielito, Arenas 

enfrentou também o tabu que recaía sobre os homossexuais soropositivos. 

Nessa questão, a década de 1980 foi, sem dúvida, uma época de terror, à medida em 

que surgia um vírus avassalador nunca antes visto: o HIV. É a década em que o Vírus da 

Imunodeficiência Humana adentra o palco da História e obriga o mundo a repensar a 

sexualidade, criando possibilidades de controle que pareciam condenadas à extinção devido à 

revolução sexual (FERREIRA, 2018, p. 22). De início, o discurso oficial foi preciso em marcar 

os corpos de prostitutas, homossexuais e usuários de droga como alvo e principais propagadores 

da doença. Em seus corpos, estavam impugnados seus pecados, seus deslizes e suas fraquezas; 

fazendo com que o tratamento passasse a ser não apenas medicamentoso, mas, também, moral. 

(FERREIRA, 2018, p. 23)  

De fato, o grupo de risco composto em sua maioria por esses indivíduos, foi associado 

pelo discurso oficial a um comportamento desviante e imoral, interligando as ideias de AIDS, 

doença, comportamento e morte (FERREIRA, 2018, p. 24).  Dessa forma, os homossexuais, 

prostitutas e usuários de drogas injetáveis começaram a ser culpabilizados pela infecção e morte 

dos demais indivíduos.   

O que o tabu em torno do vírus HIV buscava era determinar a conduta dos indivíduos, 

opondo o comportamento desejável e o indesejável. São discursos entrelaçados, como o 

médico, o político, o moral. Dessa forma, as políticas de saúde tendem a normatizar a conduta 
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dos sujeitos, procurando prescrever como toda uma população deve comportar-se. 

(FERREIRA, 2018, p. 35) 

A despeito disso, Arenas escreve pouco sobre a doença em si, falando dela apenas na 

introdução do livro, “O Fim”. Ele foi diagnosticado em 1987, após meses sentindo febres 

altíssimas e descobrira estar com pneumonia, uma vez que o HIV desaba todo o sistema 

imunológico e torna suscetível o corpo adquirir inúmeras enfermidades. Ao final da introdução, 

o autor escreve: 

 

Percebo que estou quase chegando ao fim desta apresentação, que na verdade é o meu 

fim, e não falei da AIDS. Não posso fazer isso, pois não sei o que é. Ninguém sabe, 

com toda a certeza. Visitei inúmeros médicos, e para todos eles, ela representa um 

enigma. Tratam doenças relativas à AIDS, mas a AIDS em si parece um verdadeiro 

segredo de Estado. O que posso assegurar é que não se trata de uma doença no estilo 

de todas as outras já conhecidas. As doenças são produto da natureza e, por isso 

mesmo, como todo o natural não é perfeito, podem ser combatidas e até mesmo 

elimindas. A AIDS é um mal perfeito porque está fora da natureza humana, e sua 

função é acabar com o ser humano da maneira mais cruel e sistemática possível. 

Realmente, nunca se conheceu uma calamidade tão invulnerável. Tamanha perfeição 

diabólica nos faz pensar na possibilidade de algum tipo de interferência humana em 

sua invenção. Por outro lado, os governantes do mundo inteiro, a classe reacionária 

que está sempre no poder, e os poderosos em qualquer tipo de sistema devem sentir-

se muito satisfeitos com essa história de AIDS: grande parte da população marginal 

que deseja apenas viver e, por isso mesmo, passa a ser inimiga de todo dogma e da 

hipocrisia política, irá desaparecer com essa calamidade. (ARENAS, 2009, p. 15) 

 

Arenas identifica na população marginalizada o maior grupo alvo da doença, o que de 

fato ocorreu no boom da doença. Os tratamentos ainda eram raros e frequentemente se morria 

meses depois do diagnóstico. Esse aspecto é trabalhado, por exemplo, no filme Clube de 

Compras de Dallas, no qual o protagonista abre uma rede clandestina de venda de 

medicamentos que eram proibidos pelo governo dos Estados Unidos, vendendo-os para 

soropositivos que podiam arcar com o tratamento.  

Apesar de não tratar do HIV nos outros capítulos da autobiografia, é possível inferir 

que Arenas enfrentou inúmeros preconceitos por ser soropositivo. Nos Estados Unidos o 

estigma da AIDS sobre os homossexuais foi elevado à última potência e colocou o autor no 

grupo de risco e, consequentemente, ainda mais estigmatizado. A ameaça, o fantasma da morte 

personificado pela doença se materializa no episódio do banheiro público onde o autor deu-se 

conta de que não mais existia.  

Enfrentando de frente a doença, Arenas mesmo debilitado não se deixa abater e utiliza 

essa confrontação com a morte como combustível para concluir seu corpo literário antes que 

deixasse esse mundo: 
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[...] como não tinha forças para me sentar à máquina, comecei a registrar num 

gravador a história da minha própria vida. Falava um pouco, descansava e 

recomeçava. Eu já havia iniciado, como veremos adiante, minha autobiografia em 

Cuba. O título era Antes que anoiteça; pois precisava escrever antes que escurecesse, 

já que eu me encontrava escondido num bosque. Agora, a noite se aproximava 

novamente, de uma forma mais iminente. Era a noite da morte. Agora se tornava 

imperativo que eu concluísse minha autobiografia antes que anoitecesse. Considerei 

essa tarefa como um desafio. E foi assim que continuei trabalhando em minhas 

memórias. (ARENAS, 2009, p. 10) 

 

Além do exílio interior em Cuba e do exílio nos Estados Unidos, Arenas passa a 

enfrentar um exílio também causado pela doença. Sem condições de engajar-se nas aventuras 

eróticas que o motivaram durante toda sua vida, o autor se debruça agora sobre sua escrita, 

dando à sua morte um propósito. Vencido pela doença, tendo finalizado seu corpo literário, 

Arenas decide suicidar-se em seu apartamento em dezembro de 1990. 

Busquei até aqui delinear aspectos que sondam a autobiografia, com o propósito de 

compreender melhor essa teia discursiva tecida em Antes que Anoiteça. O que fica é uma 

mensagem de esperança, de um Arenas em busca de reconhecimento que não obteve em vida e 

fez de tudo para continuar na memória dos homens após a sua morte. 
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Considerações finais 

  

Queridos amigos: Debido al estado precario de mi salud y a la terrible depresión 

sentimental que siento al no poder seguir escribiendo y luchando por la libertad de 

Cuba, pongo fin a mi vida. En los últimos años, aunque me sentía muy enfermo, he 

podido terminar mi obra literaria, en la cual he trabajado por casi treinta años. Les 

dejo pues como legado todos mis terrores, pero también la esperanza de que Cuba 

pronto será libre. Me siento satisfecho con haber podido contribuir aunque 

modestamente al triunfo de esta libertad. Pongo fin a mi vida voluntariamente porque 

no puedo seguir trabajando. Ninguna de las personas que me rodean están 

comprometidas en esta decisión. Sólo hay un responsable: Fidel Castro. Los 

sufrimientos del exilio, las penas del destierro, la soledad y las enfermedades que haya 

podido contraer en el destierro seguramente no las hubiera sufrido de haber vivido 

libre en mi país. Al pueblo cubano tanto en el exilio como en la Isla los exhorto a que 

sigan luchando por la libertad. Mi mensaje no es un mensaje de derrota, sino de lucha 

y esperanza. Cuba sera libre. Yo ya lo soy. (ARENAS, 2009, p. 377) 

 

Qualquer um que termine a leitura de Antes que Anoiteça se depara com essa carta ao 

final do livro. Em lágrimas, após minha primeira leitura da obra em 2015, decidi que esse seria 

o objeto do meu estudo. Até então, meu único contato com o mundo alucinante de Arenas havia 

sido através do livro e sua adaptação cinematográfica. Pensei: que pena, mais uma das inúmeras 

vítimas do regime de Fidel Castro. À primeira vista, essa é uma conclusão óbvia para qualquer 

um que leia a autobiografia. 

Desde o início do projeto, ainda em 2015, minha preocupação era compreender a 

autobiografia enquanto uma resposta de Arenas a dadas questões de seu tempo. Eu pensava: se 

ele culpa Fidel Castro por sua morte e nos entrega seu cadáver ao final do livro, então ele devia 

mesmo ser o grande vilão. O autor assina a obra com seu sangue e fica livre o leitor para 

interpretar e decidir o que fazer com seu corpo. 

Anteriormente ao meu exame de qualificação, a presente dissertação se encontrava 

bastante problemática. Me faltava uma bibliografia que permitisse uma problematização da 

obra dentro de seu contexto. Alguém que lesse meu texto pensaria, por exemplo que a 

Revolução Cubana era deveras malvada e que Arenas foi apenas uma vítima perseguida pelo 

simples fato de ser gay e contrarrevolucionário. 

Após o exame de qualificação, o trabalho ganhou novos contornos. Com a indicação 

dos professores, incluí na bibliografia autores que me permitiram problematizar questões 

apresentadas em Antes que Anoiteça, tais como sexualidade, a falta de livre expressão, o 

fechamento cubano à crítica e à liberdade criativa, a repressão aos escritores e homossexuais, 

entre outros. 
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À medida que fui lendo os textos e absorvendo as reflexões, um novo Arenas se 

apresentou para mim. Ao invés de uma simples vítima do regime castrista, cheguei a conclusão 

que Arenas teria problema em qualquer lugar do globo; na verdade, ele não se preocupava com 

a questão de fundo da política. O homem rebelde não suportava amarras de quaisquer tipos, 

fossem elas cubanas ou não.  

Ao reler as entrelinhas da obra que aqui examinei, foi se delineando um personagem 

em constante fuga, argumento que tentei sustentar na dissertação. Quando criança, num 

ambiente familiar que considerava opressor, fora criado como apenas mais um entre inúmeros 

primos cujas mães foram abandonadas. Ao mesmo tempo, foi esse ambiente que lhe permitiu 

escapar e ter um contato único com a natureza e com a criatividade; para ele, ambos se 

entrelaçam.  

Arenas coloca o local de sua infância como privilegiado para um escritor, pois seria 

na natureza onde a criação emerge. Também, o erotismo supostamente inato no campo foi outro 

combustível para sua criação literária. Na autobiografia a junção desses dois fatores aparece 

como propulsores de sua natureza literária.  

Para fugir da repressão em casa, o já adolescente Arenas aos 14 anos foge para juntar-

se aos rebeldes na derrubada de Batista, necessitava escapar daquele ambiente. Na esperança 

de melhora de vida, o autor volta frustrado para casa, mas logo se muda para Havana e aí sim 

alcança sucesso na sua tão sonhada fuga. Na cidade, porém, ao mesmo tempo que encontra 

maior liberdade sexual e de criação artística, é o lugar onde Arenas enfrenta seu maior inimigo: 

o poder do Estado, que o reprime e o encarcera. 

Após inúmeros problemas com o governo e sua consequente prisão, o autor consegue 

realizar o sonho mais almejado, a saída da Ilha rumo aos Estados Unidos. Chegou em terras 

norte-americanas com o estigma de marielito e e da AIDS, que o colocam numa posição única. 

Tampouco encontrou no país a paz que procurava, pois o lugar ideal construído na autobiografia 

não existe: é uma espécie de não lugar, onde o poder desapareceu. Esse foi outro ponto 

trabalhado na argumentação, além do ritmo de fuga presente no livro, o lugar que ele deseja 

recuperar é inexistente. 

Outras questões também surgiram em meio à leitura de Antes que Anoiteça. Percebi 

algumas dualidades que foram exploradas ao longo da dissertação, como campo-cidade, poder-

desejo, imaginação-sexualidade. O campo aparece como oposto à cidade uma vez que a 

natureza para Arenas é ideal, onde tudo é possível e permitido; a cidade é o lugar de uma 

possível liberdade porém onde o poder repressivo do Estado se encontra em toda sua ferocidade. 
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O poder, ao mesmo tempo que oprime Arenas, o mesmo se inclina com desejo a ele; ao engajar-

se em aventuras eróticas e desejar os belos soldados barbudos em suas fardas verde-oliva. Por 

fim, imaginação e sexualidade aparecem como interdependentes e complementares: uma 

alimenta e não existe sem a outra. Para que ambas possam fluir livremente, anseio maior de 

Arenas, o poder repressivo precisa desaparecer. 

O outro ponto defendido em minha argumentação se refere aos motivos que levaram 

à escrita autobiográfica. Eles se apresentam em dois momentos: antes do encarceramento do 

autor e frente à sua morte iminente. No primeiro caso, a incapacidade de fugir ao poder 

coercitivo do Estado cubano o leva a escrever a história de sua vida e denunciar os horrores que 

viveu na Ilha. No segundo, o que ele enfrente é a AIDS, que poderia leva-lo a qualquer 

momento, ninguém escapa da morte.  

Num primeiro momento, inclinei-me a concluir o mesmo que um leitor de primeira 

viagem da autobiografia concluiria: Arenas escreve sua história como uma arma contra Fidel 

Castro e sua ditadura. De fato, ele o faz, ao minar de dentro o discurso do Homem Novo 

comprometido com os ideais revolucionários, ele destrói esse argumento e o demonstra muito 

bem com sua história de vida. Isso não exclui meu argumento, mas algumas leituras apontam 

para um caminho diverso: a preocupação que o autor tinha com seu corpus literário que fora 

negligenciado em vida. Na autobiografia, vemos um escritor obcecado em escrever e resguardar 

seus manuscritos, contrabandeando para fora da Ilha suas obras que eram publicadas sem a 

autorização oficial do Estado, fazendo dele um inimigo da revolução.  

O preço a se pagar por uma devida atenção à sua história e suas obras literárias foi essa 

vitimização proposital por parte do autor, que dá um tom dramático ao seu escrito e o assina 

praticamente com seu sangue. Cansado de fugir de si mesmo no exílio e frente a ameaça 

inexorável da AIDS, após ter concluído as escritas possíveis Arenas tira sua vida em dezembro 

de 1990.  

Essas conclusões somente foram possíveis à medida que refleti sobre inúmeras 

questões. Pensar sobre a tradição machista cubana, a história literária homossexual, o porquê 

dessa tradição e o porquê da inviabilização da crítica ao regime, textos sobre a vida e obra de 

Arenas, o projeto do Homem Novo de Guevara e como isso vergou a vida do autor; tudo isso 

mudou minha percepção inicial sobre Antes que Anoiteça e alteraram  a estrutura desse trabalho. 

Agradeço profundamente a Reinaldo Arenas por esse relato único e sensível, que me 

fez refletir sobre o mundo e sobre mim mesma. É um relato sobre um homem rebelde e que não 

recebeu o devido reconhecimento em vida, deixando um valioso corpus literário no qual 
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trabalhou por mais de 30 anos. Espero ter contribuído humildemente para seu reconhecimento 

e interpretação da autobiografia, mostrando um outro lado que por vezes foi negligenciado em 

outras leituras. Sua mensagem me deu esperança e me fez continuar lutando minhas próprias 

batalhas e por isso sou eternamente grata. Obrigada, Reinaldo.  
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