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Cap. 5 -  O cerceamento político do Instituto: novas tramas e enredos   
 
1.  Os “anos de chumbo” da política cultural  

 

O período compreendido entre 1971, ano do desfecho do Caso Padilla e da 

realização do I Congreso Nacional  de Educación y Cultura (23 a 30/04/71), e 1975, ano do 

I Congresso do Partido Comunista de Cuba, é chamado de Quinquenio Gris (qüinqüênio 

cinza). Esse termo foi cunhado pelo crítico literário cubano Ambrósio Fornet para 

denominar uma fase marcada pelo acirramento do controle sobre a produção artística e pela 

maior cobrança de padrões e fórmulas do realismo socialista soviético em Cuba. O 

reconhecimento oficial, pelo governo, da existência desse “qüinqüênio cinza”, nos anos 80, 

serviu essencialmente para admitir uma fase indiscutivelmente repressiva mas, acima de 

tudo, para delimitá-la em exatos cinco anos. A brevidade desse período é contestada por 

diversos autores1, dentre os quais o crítico Pío Serrano, que discorda dessa terminologia por 

considerar o “qüinqüênio cinza” uma fase verdadeiramente “negra” e bem mais longa, que 

se estenderia de 1971 a 1989. 

No ano de 1971, pouco antes do Congresso que oficializou novas determinações 

para a o meio cultural, ocorreu o desfecho do Caso Padilla, iniciado em 1968. Após as 

polêmicas em torno das premiações e do caráter “revolucionário” ou não de sua obra,  

Heberto Padilla enfrentou um processo judicial, no qual era acusado de colaborar com a 

CIA. Em 20/03/71, Padilla foi detido, mantido assim por cerca de um mês e depois de 

alguns interrogatórios, redigiu uma autocrítica pública, na qual confessava ter vínculos com 

a CIA, delatava sua esposa, outros intelectuais de seu círculo de relações e pedia perdão por 

seus erros. O processo terminou com a leitura de uma “confissão”, diante de 

aproximadamente cem escritores e artistas, na sede da UNEAC em 20/04/71. Três dias 

depois foi realizado o I Congreso Nacional de Educación y Cultura, que determinou novas 

                                                 
1 QUINTERO HERENCIA, J. C. Fulguración del espacio. Letras e imaginario institucional de la Revolución 
Cubana (1960-1971). Rosario: Beatriz Viterbo Editora, 2002. SERRANO, Pio E. “Cuatro Décadas de 
políticas culturales”. Revista Hispano-Cubana, Madrid, número 4, mayo-septiembre 1999, pp. 35-54. 
MISKULIN, S. C. Os intelectuais cubanos e a política cultural da Revolução (1961-1975). Depto. de História 
– FFLCH-USP, Tese de Doutorado, 2005. MESA-LAGO, Carmelo. Dialéctica de la Revolución Cubana: del 
idealismo carismático al pragmatismo institucionalista. Madrid: Editorial Playor, 1979. 
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linhas de política cultural, bem mais rígidas, e que enfatizavam o caráter pedagógico que a 

arte deveria assumir. 

Vários depoimentos de amigos e certa dose de “arrependimento escancarado” que 

soava quase como  ironia,  na confissão de Padilla,  denunciavam o artificialismo dessa mea 

culpa, e a falta de saída do escritor, instruído a cooperar com o governo possivelmente sob 

pena de permanecer encarcerado. Após ter sido oficialmente perdoado, Padilla permaneceu 

alguns anos no ostracismo, fazendo traduções e pequenos trabalhos anônimos, até 

conseguir meios e permissão para sair do país. A proximidade dos dois eventos - a 

confissão pública e a realização do Congresso -  leva a crer que Padilla foi usado como 

exemplo ou “bode expiatório”, visando desencorajar os intelectuais que ainda mantinham 

postura crítica em relação ao regime e ao socialismo, em suas obras2. 

A autocrítica de Padilla, que muito lembrava os “processos de Moscou” ocorridos 

durante o stalinismo3, ganhou repercussão na imprensa internacional, e cerca de 60 

escritores e intelectuais estrangeiros (dentre os quais Vargas Llosa, Octavio Paz, Juan Rulfo 

e Gabriel García Márquez) assinaram, em maio desse ano, uma carta de protesto publicada 

em jornais de Paris e Madrid contra a cassação indiscriminada e as declarações oficiais do 

governo cubano4. A despeito do protesto internacional na mídia, enquadramentos e prisões 

continuaram sendo feitos a partir de delações, em conseqüência de uma ação repressiva 

conhecida por parametraje ou parametrización: artistas que não estivessem dentro de 

parâmetros esperados, isto é, não reunissem os requisitos morais e políticos (militância 

partidária, comportamento irrepreensível, utilização de padrões estéticos acessíveis ao 

povo, etc) para serem considerados revolucionários, perdiam seus empregos, na melhor das 

hipóteses, ou eram obrigados a prestar serviços nas UMAPs, Unidades Militares de Ayuda 

                                                 
2 Sobre o Caso Padilla, ver: MISKULIN, S. Os intelectuais... Op. Cit. pp. 188-199;  CASALS, Lourdes. El 
Caso Padilla: literatura y revolución en Cuba. Miami: Universal, 1971; VERDÉS-LEROUX, J. La lune et le 
caudillo. Paris: L’Arpenteur, 1978, pp. 408-414 e uma visão de dentro do regime: OTERO, Lisandro. “La 
fabricación de Heberto Padilla” in Disidencias y coincidencias en Cuba. La Habana: Editorial José Martí, 
1984, pp. 80-95. 
3 Processos que resultaram em expurgos, confissões, prisões e condenações a trabalho forçado, que ocorreram 
na URSS especialmente entre 1936 e 1938. MISKULIN, S. Os intelectuais… Op. Cit. p. 199.  
4 Essa carta foi a terceira redigida a Fidel, por meio da qual  intelectuais estrangeiros pediam explicações do 
governo cubano sobre o Caso Padilla e sobre declarações como esta: Los medios culturales no pueden servir 
de marco a la proliferación de falsos intelectuales que pretenden convertir el esnobismo, la extravagancia, el 
homosexualismo y demás aberraciones sociales en expresiones del arte revolucionario. “La Actividad 
Cultural - Fragmento de la Declaración del Primer Congreso Nacional de Educación y Cultura” in Política 
Cultural de la Revolución Cubana. Documentos, La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 1977, p. 52.  
MISKULIN, S.  Op. Cit., pp. 197-199. 
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a la Producción. Essa espécie de nova onda de depuração ou “saneamento” do meio 

artístico foi encabeçado por Luís Pavón Tamayo, diretor do Consejo Nacional de Cultura.5 

Apesar desse controle rígido, dentro do ICAIC, até onde pudemos averiguar, não houve 

casos de pessoas enviadas às UMAPs – o que não significa que não tenham ocorrido 

represálias, punições e afastamentos, como ficou patente no capítulo anterior, com o caso 

de Nicolás Guillén Landrián.     

O crítico Michael Chanan demonstrou ter uma visão equivocada da repercussão do 

Caso Padilla no meio cinematográfico ao considerar que esse acontecimento foi 

“marginal” para o ICAIC6. Diante da nova conjuntura, em que o alinhamento político do 

intelectual passava a ser condição sine qua non para sua sobrevivência, o Caso Padilla 

perpassava todo o meio cultural, e soaram manifestações de repúdio (vindas do exterior, 

principalmente) e de apoio (vindo das instituições estatais) à atitude do governo. Esse apoio 

tinha um caráter “preventivo”, em muitos casos, e revelava o temor de que fossem 

levantadas as mesmas suspeitas sobre intelectuais de outros setores. Na revista Cine 

Cubano, a direção do ICAIC manifestou prontamente seu apoio na Declaración de los 

cineastas cubanos 7:  

 

Es necesario desenmascarar este coro gimiente, cuyo único objetivo cultural es 
separar la cultura de la vida. (...) Un escritor se ha retractado; es bueno que él y 
otros como él estén preparados para el cambio. Esto es lo importante: tener un 
mínimo de sensibilidad para saber quién es y dónde está el verdadero enemigo (...) 
No es cuestión de permanecer callados sobre nuestros errores: somos los primeros 
a analizar estos errores. Es cuestión de repudiar de un modo revolucionario los 
ataques a traición, la crítica insidiosa y el análisis imparcial que preparan el 
terreno y ablandan a la opinión pública para facilitar la agresión directa del 
enemigo.  
   

A direção do ICAIC, além de não pretender que o Instituto fosse alvo de qualquer 

acusação, aproveitou a ocasião para combater velhos desafetos do meio literário. Na 

                                                 
5 BARQUET, J. “El teatro cubano en la encrucijada sociopolítica (1959-1990)” in La palabra y el hombre, 
Xalapa (México): núm. 108, out-dic/1998, p. 72. 
6 CHANAN, Michael. The Cuban Image, p. 257, citado por KING, J. El carrete mágico. Una historia del cine 
latinoamericano. Trad. Gilberto Bello.  Bogotá: TM Editores, 1994, p. 225. 
7 “Declaración de los cineastas cubanos (27/05/1971)”, Cine Cubano, núm. 69-70, 1971, pp.1-4.  
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transcrição de uma reunião gravada em março de 19718, no calor da polêmica e dois meses 

antes dessa citada Declaración, Alfredo Guevara já definia a postura do Instituto em 

relação ao Caso Padilla, reprovando os intelectuais estrangeiros que já haviam se 

manifestado, em duas ocasiões diferentes, contra a atitude do governo cubano de promover 

a retratação pública do escritor9. Nesse artigo, o presidente do ICAIC sugeria uma ligação 

entre Padilla, a já desfeita equipe editorial do suplemento Lunes, ex-integrantes do ICAIC,  

personalidades políticas exiladas como Carlos Franqui e outros “traidores” que se 

encontravam no exterior e serviam como punto de apoyo de los ataques 

contrarrevolucionarios contra nuestro país en el campo de cultura10. Dentre todos eles, 

Guevara conferia especial ênfase a Guillermo Cabrera Infante, acusado de ser, em 1971, um 

agente reclutador em Miami11. A tática de Guevara era a de colocar , no mesmo “saco de 

gatos”, opositores do passado e críticos do momento, de fora e de dentro da Ilha, 

simplificando, de forma maniqueísta, a ação do governo, ação essa difícil de justificar até 

mesmo por quem era dotado de reconhecido talento retórico. 

Guevara, evitando se mostrar ortodoxo, afirmava acreditar na validade da retratação 

de qualquer intelectual que errasse, assim como reconhecia que haviam ocorrido erros ao 

longo do processo histórico cubano12, mas defendia o regime contra as acusações de 

stalinismo proferidas pelo jornal francês Le Monde (que publicou as duas cartas-

manifestos), pela revista mexicana Siempre, e pelo escritor Juan Arcocha (amigo de Padilla 

que sugeriu que este poderia ter sido torturado).  Guevara desqualificava politicamente cada 

um dos assinantes das cartas-manifestos, criticando de forma veemente Vargas Llosa, Hans 

Magnus Enzensberger e Carlos Franqui13. Em contrapartida desculpava a outros tantos, 

como Gabriel García Márquez e o compositor Luigi Nono, que haviam assinado o primeiro 

                                                 
8 GUEVARA, A. “Traidores-coloniales nos piden el suicidio para dormir tranquilos” (25/03/1971) in 
GUEVARA, A. Tiempo de Fundación. Op. Cit.,  pp. 238-266. 
9 A primeira carta-manifesto, dirigida a Fidel da Europa, protestava contra o emprego de métodos repressivos 
a intelectuais e escritores em Cuba que haviam exercido o direito da crítica e que, nem por isso, poderiam ser 
acusados de não serem revolucionários. Dentre os mais conhecidos intelectuais que a assinaram, estavam: 
Sartre, Simone de Beauvoir, Hans Magnus Enzensberger, Carlos Franqui, Gabriel García Márquez, Carlos 
Fuentes, Octavio Paz e Mario Vargas Llosa. MISKULIN, S.  Op. Cit., pp. 197-199 
10 GUEVARA, A. Tiempo de fundación. Op. Cit.,  p. 240. 
11 Idem, p. 259. 
12 Reconhece una larga historia de errores, rectificaciones, enjuiciamientos, visiones falseadas, visiones 
verdaderas, verdades, medias verdades, verdades enturbiadas con mentiras, etcétera. Idem, p. 243. 
13 Guevara recrimina especialmente Vargas Llosa. Idem, p. 260. 
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manifesto por estarem desinformados, segundo ele, tanto que voltaram atrás e não 

participaram do segundo14. Citava, a favor de sua argumentação, manifestações de apoio 

emitidas por intelectuais uruguaios.15 

Algumas dessas declarações de Guevara, como nunca hemos sido antisoviéticos16 

contradiziam suas declarações passadas, francamente contrárias ao realismo socialista. 

Igualmente contraditória era a notícia que dava, após desvalorizar os intelectuais 

estrangeiros, de que faria uma viagem à Europa com uma comissão do ICAIC integrada por 

ele, Manuel Pérez e Saúl Yelín, com a finalidade de esclarecer os intelectuais europeus 

sobre os encaminhamentos do governo cubano no Caso Padilla. Era compreensível o 

cuidado do governo em providenciar essa comissão, uma vez que o julgamento havia 

recebido protestos de nomes como Sartre e Simone de Beauvoir, que antes apoiavam o 

regime cubano. Os protestos dos intelectuais europeus também se direcionavam à acusação, 

pelo governo cubano, a partir das “denúncias” de Padilla, de que René Dumont, K.S. Karol 

e Hans Magnus Enzensberger eram “espiões da CIA”.17 O fato desta comissão 

“diplomática” ser integrada por três nomes do ICAIC revela a importância, dada pelo 

governo, à direção do Instituto: foi atribuída a ela a missão de tentar reverter a opinião 

negativa internacional sobre o Caso Padilla.  

O Congresso de 1971, sob o impacto do Caso Padilla,  oficializou a parametraje, 

isto é, legitimou na política cultural as determinações de caráter comportamental, que 

cobravam do jovem que este não aderisse às tentações dos “modismos” do mundo 

capitalista (movimento hippie, rock, contracultura, experimentalismos) ou às práticas 

“alienantes”, como a participação em cultos de qualquer crença religiosa.18 Nesse 

Congresso se determinou que todos deveriam ter consciência da necessidade de empreender 

ações “revolucionárias” no seu cotidiano (trabalho voluntário, participação em entidades 

estudantis, organismos sindicais, CDRs, ou formas de vinculação ao Partido) e estudar 

                                                 
14 Idem, p. 259. 
15 Nomes como Coriún Aharonián, Mario Benedetti, Juan Carlos Onetti e Daniel Viglietti publicaram seu 
apoio às medidas governamentais no Caso Padilla, em Montevidéu,  em 24/05/1971.Idem,  pp. 261-263. 
16 Idem, p. 257. 
17 Ver o último capítulo de VERDÈS-LEROUX, J. La lune et le caudillo. Op. Cit. 
18 MISKULIN, S. Os intelectuais… Op. Cit, p. 204-212.  
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seriamente o marxismo. Passada a onda de entusiasmo com o projeto revolucionário 

continental, o governo cubano se voltava a metas internas de superação. 

Instituída a parametraje, foram reafirmados alguns princípios condizentes com o 

que era chamado de realismo socialista cubano19 e o homossexualismo passou a ser 

oficialmente condenado. Vários artistas e intelectuais, homossexuais, religiosos ou 

simplesmente críticos ao regime, perderam espaço ou deixaram de ter suas obras 

divulgadas.20 Essa política persecutória, segundo Ambrosio Fornet, tinha uma segunda 

intenção, que era a de substituir a “velha intelectualidade” por uma nova geração, formada 

pela pedagogia política pós-revolucionária e, portanto, menos contaminada pelo chamado 

“pecado original” 21. De fato, estava em jogo a disputa por espaço, entretanto, não houve 

uma substituição ou “renovação” generalizada, uma vez que ficaram imunes a essa 

verdadeira “caça às bruxas” as autoridades e personalidades do “primeiro escalão”, que  

encabeçavam instituições, eram importantes figuras públicas, ou contribuíam para 

divulgação da imagem de Cuba no exterior, fossem ou não homossexuais, caso de Alfredo 

Guevara, Nicolás Guillén, e outros intelectuais e dirigentes que não foram reprimidos.  

Entre o fim da década de 60 e o início da década de 70, alguns intelectuais 

estrangeiros, simpatizantes da Revolução, visitaram Cuba e fizeram críticas ao regime 

cubano, apontando os riscos da “autocracia”, as medidas consideradas negativas para a 

consolidação do socialismo e as falhas dos planos econômicos, caso dos economistas norte-

americanos Paul Sweezy e Leo Huberman22. Outros estrangeiros também divulgavam 

impressões negativas sobre a Ilha: o escritor chileno Roberto Ampuero, que viveu a 

segunda metade da década de 70 em Cuba, após partir de lá, testemunhou essa fase 

repressiva, contando, por exemplo, que as bibliotecas cubanas eram controladas pela 

Dirección de Orientación Revolucionaria do PCC, encarregada de fazer uma triagem nos 

livros disponíveis ao público, censurando autores que não tivessem obras afinadas com o 

                                                 
19 Ver ARDEVOL, J. Música y revolución La Habana: Ediciones Unión/UNEAC, 1966 e AGUIRRE, M. 
“Realismo, realismo socialista y la posición cubana” in ESCALONA, J.F. (org) Estética. Selección de 
Lecturas. La Habana: Editorial Pueblo y Educación, 1987. 
20 Ver depoimentos da compositora Teresita Fernández, Pablo Armando Fernández, Abel Prieto, Miguel 
Barnet e Ambrosio Fornet, sobre a década de 70 em ELIZUNDIA RAMIREZ, Alicia. Yo soy una maestra que 
canta. La Habana: Unión, 2000, pp. 78-82.  
21 Ver PADURA FUENTES, L. “Tiene la carabina el camarada Ambrosio”. La Gaceta de Cuba, núm. 5, sept-
oct 1992.   
22 HUBERMAN, C. &  SWEEZY, P. Socialism in Cuba. New York: Monthly Review Press, 1969, pp. 201-
218. 
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marxismo, ou tivessem feito críticas à Cuba, como Pablo Neruda, Vargas Llosa, Octavio 

Paz, Virgilio Piñera, Heberto Padilla, Anton Arrufat, Severo Sarduy, Carlos Franqui, 

Cabrera Infante, dentre outros.23  

 Ambrosio Fornet considera que o Quinquenio Gris não afetou diretamente o 

cinema, como a outros setores, porque o ICAIC era um organismo autônomo. Ainda que o 

efeito do acirramento do controle tenha sido maior em outros setores (caso do teatro, por 

exemplo), houve sim, grande impacto sobre o ICAIC e sobre a produção cinematográfica, 

como procuraremos demonstrar. Fornet menciona uma “cegueira momentânea” dos 

cineastas nesse período, e tal “cegueira”, a nosso ver, está diretamente relacionada ao 

aumento da repressão24.   

O mesmo Fornet também afirma que 1975 teria sido o fim dessa fase repressiva, 

pois o anúncio da criação, durante o Congresso do PCC, de um Ministério de Cultura 

(MINCULT) encabeçado por Armando Hart, contribuiu, a seu ver, para o 

redimensionamento da política cultural e para o abandono da cobrança do realismo 

socialista cubano, que passou a não ser mais considerado modelo. Segundo a versão oficial, 

o Ministério foi criado para servir de intermediário entre o Estado e os organismos 

culturais, bem como para orientá-los, coordená-los e aplicar a política cultural de forma 

mais coerente25. Essa determinação fez com que mesmo as instituições privilegiadas 

passassem a ter sua autonomia contestada, e ainda que não chegassem a sofrer o grau de 

intervenção que a maioria experimentou, tiveram sua liberdade diminuída.   

A criação do Ministério provocou uma crise no meio cultural, apesar das 

declarações de Hart de que não haveria a imposição de modelos estéticos de natureza 

                                                 
23 AMPUERO, R. Nuestros años verde olivo. Santiago del Chile: Editorial Planeta, 2004, p. 119. Pablo 
Neruda foi repudiado em Cuba por ter participado de um congresso nos Estados Unidos e ter aceitado uma 
condecoração entregue pelo presidente Belaúnde, no Peru. Nesse contexto, foi publicada uma “Carta Abierta 
a Pablo Neruda” na revista  Bohemia, em 05/08/1966, com 37 assinaturas, e dois dias depois, uma carta 
semelhante no jornal Granma, com 98 assinaturas, e seus livros foram tirados de circulação. VERDÈS-
LEROUX, J. Op. Cit., pp. 492-495.     
24 FORNET, A. “Apuntes para la historia del cine cubano de ficción. La producción del ICAIC (1959-1989)”. 
Revista Temas, núm 27, oct-dic 2001, p. 7.   
25 Armando Hart, marido de Haydée Santamaría foi um dos comunistas de tradição nacionalista que, como 
ela, Nicolás Guillén e Carlos Franqui (que já havia rompido com o regime, nessa época) integravam uma 
segunda geração de dirigentes culturais na história pós-revolução; geração essa sucessora daquela formada 
por Carlos Rafael Rodríguez, Juan Marinello e Alejo Carpentier. Antes de ser Ministro, Hart havia sido 
Secretário do Partido na antiga província de Oriente e deputado por Santiago de Cuba. Hart descreveu os 
propósitos da criação do MINCULT numa longa entrevista concedida ao jornalista Luis Báez, em 1983, e 
publicada como HART DÁVALOS, A. Cambiar las reglas del juego. La Habana: Letras Cubanas, 1986. 
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alguma26. A despeito do discurso oficial, a criação do Ministério implicou, de modo geral, 

num maior patrulhamento dos intelectuais e artistas e menos autonomia das direções dos 

Institutos, situação que só se abrandou no início dos anos 8027. No entanto, é arriscado 

determinar uma “fase negra” comum a todos os campos  culturais, generalizadamente, pois 

vigoraram práticas diferenciadas e dinâmicas próprias em cada setor (cinema, teatro, 

literatura, balé, etc).  

No meio cinematográfico, os efeitos da criação do Ministério e de sua política 

cultural foram curiosos: ao mesmo tempo em que o ICAIC sofreu uma terrível crise no 

meio da década, causada pela perda de autonomia, cresceu o movimento de aficcionados 

em cinema que existia fora do Instituto. Desse fortalecimento resultou a fundação do 

Círculo de Interés Cinematográfico del Municipio Plaza de la Revolución, em setembro de 

1978, que impulsionaria, em março de 1980, a realização do Primer Encuentro de Cine 

Aficcionado. Acompanhando a perda de autonomia do Instituto, portanto, houve um 

aumento da pressão do movimento cinematográfico marginal por reconhecimento e apoio 

financeiro, o que obrigou o governo, nos anos 80, a abrir novos espaços “oficiais”. A perda 

do “monopólio” pelo ICAIC, provocou uma irrupção de novos espaços periféricos, 

possivelmente não previstos, mas referendados pelo governo para que não fugissem do 

controle.  

Já nas artes plásticas, ocorreu um processo diferente: a criação, pelo Ministério da 

Cultura, do Instituto Superior de Arte (ISA), em 1977, um espaço oficialmente planejado 

para formar artistas engajados, acabou resultando, com a primeira geração de formados, nos 

anos 80, em berço de um movimento artístico de forte papel contestatório28. Nesse caso, 

                                                 
26 HART DÁVALOS, A. Op. Cit., p. 10. 
27 Desiderio Navarro, diferentemente de Fornet, afirma que, no início dos anos 80, houve a  última tentativa 
de implantação do realismo socialista como doutrina oficial. NAVARRO, D. “In medias res publicas: sobre 
los intelectuales y la crítica social en la esfera pública cubana” in HERNÁNDEZ, Rafael & ROJAS, Rafael 
(orgs.) Ensayo cubano del siglo XX – Antología. México: Fondo de Cultura Económica, 2002, p. 694. Rafael 
Rojas, historiador e co-diretor da atual revista Encuentro de la Cultura Cubana também alega a permanência 
da postura repressiva e da cobrança dos cânones marxistas-leninistas na produção artística até, praticamente, 
1992, ano da derrocada do bloco soviético. Ambos autores são colaboradores da revista mencionada, que tem 
formato impresso e digital (www.encuentro.com), fundada por Jesús Díaz em 1992, em Madri, e voltada à 
publicação de estudos sobre política e cultura em Cuba. 
28 Sobre esse movimento artístico ver os seguintes artigos de Gerardo Mosquera publicados na La Gaceta de 
Cuba: “Críticas y consignas”, noviembre/1988, p. 26 e “Trece criterios sobre el nuevo arte cubano”, 
junio/1989, p. 24. Apud NAVARRO, D. Op. Cit, pp. 694-695. 
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houve a valorização de uma instituição centralizadora, mas, dentro dela, ocorreu a irrupção 

de novas propostas e abordagens críticas.      

  Assim, procuraremos analisar o processo pelo qual passou, especificamente, o 

meio cinematográfico na década de 70. Antes disso, no entanto, são necessárias algumas 

considerações sobre as mudanças mais gerais dessa época.   

 

1.1. O Primeiro Congresso do PCC e a “sovietização” de Cuba  

 

No âmbito econômico, na década de 70 os efeitos da “sovietização”, como então se 

dizia, isto é, a aproximação de Cuba em relação à URSS, acompanhada da adaptação do 

Estado cubano ao modelo estatal soviético, provocaram mudanças grandes no país, no meio 

cultural e no cotidiano da população.  

A dependência econômica de Cuba em relação à URSS era gritante29 e o governo 

cubano, principalmente após a adesão ao Comecon, foi orientado a rever suas estratégias 

econômicas, uma vez que experiências como a Ofensiva Revolucionaria (1968-70) não 

havia dado bons resultados. Em seu discurso oficial, o governo avaliava o fracasso da Safra 

de 70 e a ineficiência dos planos de industrialização e crescimento como “erros coletivos”. 

Nesse época, começava-se a falar na necessidade de se corrigir erros – o que mais tarde 

redundaria na campanha de Rectificación de errores y tendencias negativas, que 

retomaremos no próximo capítulo – e o governo declarava ser necessário aumentar os 

mecanismos de controle do trabalho, eliminando funcionários incompetentes, revertendo os 

índices altos de ausências e os desperdícios, para aumentar, dessa maneira, a 

produtividade30. O lema geral era mayor racionalidad, mayor rentabilidad, e o ICAIC 

também sofreu essa pressão, tendo que prestar mais contas de seus gastos. 

                                                 
29 Estatísticas apontavam que 60% do comércio exterior cubano era feito com esse país, com quem Cuba tinha 
uma dívida de cerca de 4 milhões de dólares, em razão do não cumprimento de metas de exportação de 
açúcar, entre 1965 e 1972. MESA-LAGO. Dialéctica de la Revolución Cubana: del idealismo carismático al 
pragmatismo institucionalista. Madrid: Editorial Playor, 1979.  p. 44 
30 Esse replanejamento, conduzido por conselheiros soviéticos,  foi denominado SDPE, Sistema de Dirección 
y Planificación de la Economia. Durante o chamado “qüinqüênio cinza”, Fidel fez quatro visitas a URSS e 
decidiu  retomar a planificação centralizada (entre 1966 e 1970, vigoraram planos setoriais e de curta duração) 
restabelecendo  metas para 1973-75 e para 1976-80. Em 1976 foram assinados vários acordos de cooperação 
econômica com a URSS: planificação, metalurgia, eletricidade, indústria têxtil, refino de petróleo e a 
concessão de créditos para investimento agrário por três anos. A taxa anual de crescimento de Cuba entre 
1970 e 1988 foi de 4,1%. GOTT, R. Cuba: uma nova história. Trad. Renato Aguiar. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar Editor, 2006. Op. Cit, p. 276. 
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No plano político foi promovida uma reorganização do Estado através de reformas 

administrativas decididas no I Congreso del Partido Comunista de Cuba (17 a 22/12/1975) 

realizado dez anos após a fundação do partido. Nesse evento, foram elaboradas as Tesis 

sobre la Cultura Artística y Literária, que reiteravam as resoluções de 1971, celebravam a 

cultura popular, e condenavam cualquier intento para usar el arte como instrumento o 

pretexto para difundir o legitimar posiciones ideológicas contrarias al socialismo31. 

Além dessa reafirmação da política cultural, elaborou-se um programa provisório do 

pouco organizado partido cubano32, visando uma grande ampliação do número de 

filiados33. Os chamados “dogmáticos” correspondiam,  nesse momento, apenas a ¼ do total 

dos membros, enquanto Fidel “e seus leais”, convertidos ao comunismo nos anos 60,  

detinham o controle partidário e governamental34.  

As reformas decididas  pelo Congresso, foram incorporadas à nova Constituição 

promulgada em 15/02/1976, que substituiu a Constituición Revolucionaria de Transición 

(1959). Pautada pela Constituição soviética de 1936, a nova Constituição trouxe, dentre 

várias  reformulações,  a criação dos OPP, Órganos de Poder Popular, distribuídos em três 

esferas que atuavam sobre toda a sociedade35. Essas três esferas, que formavam uma 

estrutura “piramidal” majoritariamente composta por militantes do Partido Comunista, 

passaram a acomodar todos os organismos do Estado, garantindo a hegemonia dos 

membros do Partido em todos os setores, inclusive no meio cultural. 

  O ICAIC e todo um conjunto de 43 organismos36 passaram a fazer parte de uma 

estrutura burocrática complexa. O Instituto se encontrava agora  subordinado ao Ministério 

da Cultura, às instâncias dos OPP – principalmente a Assembléia Nacional -  e  ao Consejo 

                                                 
31 Tesis y Resoluciones. Primer Congreso del PCC. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 1978, p. 468. 
32 O programa provisório foi embrião do programa definitivo aprovado no II Congresso, em 1980. Sobre a 
precariedade da organização do Partido, até os anos 70, ver: ENZENSBERGER, H. M. “Imagen de um 
partido: antecedentes, estructura e ideologia del PCC” em El interrogatorio de La Habana y otros ensayos. 
Trad. Michail Faber-Kaiser. Barcelona: Editorial Anagrama [1970], 1985.  
33 A ampliação ocorreu: o número de membros, que havia sofrido um salto entre 1969 (55.000) e 1971 
(101.000) dobrou entre 1971 e 1975 (202.807). MESA-LAGO, C. Op. Cit., p. 116. 
34 SERRANO, P. Op. Cit.  p. 117 
35 Estas esferas eram, em nível federal, a Asamblea Nacional; em nível estadual, o conjunto das 14 Asambleas 
Provinciales, e em nível municipal, as 169 Asambleas Municipales -  sendo essas duas últimas esferas 
responsáveis por eleger representantes para a primeira. Além da criação dos OPP, ocorre a nova divisão das 
províncias (de 6, passam a 14, além da Isla de la Juventud) e um novo plano econômico qüinqüenal.  
36 Esses 43 organismos eram divididos em três tipos: os comitês estaduais (como a JUCEPLAN e o Banco 
Nacional), os ministérios (Agricultura, Educação, Defesa, etc) e os institutos (como o ICAIC, a Academia de 
Ciências, o ICRT, etc). 
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de Estado, principal órgão executivo e administrativo do país. Segundo um diagrama que 

nos mostra o sistema político-administrativo do final da década de 70, o Estado cubano, 

após a nova Constituição, passou a ser dotado de organismos semelhantes aos existentes na 

URSS37, o que  implicou maior verticalização e hierarquização.38 Até as Forças Armadas 

passaram por uma centralização e maior enquadramento de suas instâncias à hierarquia 

estabelecida, o que significou maior burocratização de sua estrutura e a profissionalização 

dos soldados.39  De modo geral, a Constituição cubana endossou um sistema de maior 

concentração de poder, pois apesar de separar Estado, Governo e Forças Armadas, as 

direções destes três setores ficaram concentradas na mesma pessoa: Fidel Castro, 

formalmente eleito presidente em 1976 e detentor de inúmeros cargos.40 

Passou a vigorar, portanto, uma interdependência entre a hierarquia do Estado e a do 

Partido, o que na época foi admitido pelo próprio Ministro da Cultura. Este, curiosamente, 

considerava muito bom esse sistema, pois exigiria mais competência do cidadão cubano 

que quisesse ser dirigente, pois este teria que galgar o poder por dois caminhos difíceis, o 

partidário e o estatal, que o legitimariam duplamente41. Na verdade, esse sistema, com tais 

peculiaridades, contribuía sobretudo para evitar que quadros de oposição ou, simplesmente, 

não-comunistas, ocupassem cargos importantes. Assim, tanto através da nova estrutura 

Estatal como por meio das campanhas de retificação dos erros “coletivamente” cometidos, 

a sociedade cubana passou a ser mais controlada, e o meio cultural, mais vigiado.  

 

 
                                                 
37 A Assembléia Nacional seria equivalente ao “Soviet Supremo”, enquanto o Conselho de Estado exercia 
papel semelhante ao do “Presidium” do Soviet Supremo. Cabe destacar que instâncias antes controladas 
diretamente pelas Forças Armadas foram inseridas na máquina estatal: caso do Tribunal Supremo Popular, 
agora subordinado à Assembléia Nacional. Com essa centralização, a divisão tradicional de poderes ficou 
diluída. MESA-LAGO, C. Op. Cit. p. 119. 
38 HART, A. Cambiar las reglas del juego. Op. Cit., pp. 58-59. 
39 Nas FAR, houve redução e especialização das tropas, aumento de soldos e um novo sistema de 
condecorações. Organizações militares como as MiIícias (em franca dissolução desde 1963), foram fundidas, 
assim como as UMAPs, à brigadas de trabalho como a Columna Juvenil del Centenario e o Ejército Juvenil 
de Trabajo. MESA-LAGO, C. Op. Cit, p. 122. 
40 Presidente do Consejo de Ministros, Primer Secretario del PCC, Comandante en Jefe de las FAR, General 
del Ejército, além de cargos específicos, como presidente da Comisión Nacional para la Aplicación del SDPE 
(Sistema de Dirección y Planificacción de la Economia). Concomitantemente, seu irmão Raúl Castro deteve 
boa parte dos cargos de vice-presidência. Nessa época, o único organismo estatal que não estava diretamente 
controlado pelos dois irmãos era a Assembléia Nacional que, entretanto, se reunia apenas duas vezes por ano, 
e tinha a maioria de seus membros filiada ao PCC. Idem,  p. 127. 
41 Segundo o Ministro: para ser candidatos y ser elegidos a las instancias superiores del Partido y el Estado 
debemos pasar, en uno y outro caso por ese [doble] proceso. HART, A. Op. Cit. p. 80. 
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1.2. Os protestos pela perda de autonomia do ICAIC 

 

Em termos de mudanças no meio cultural, houve uma grande transformação, em 

1976, causada pela vinculação de todas as organizações culturais que antes pertenciam, sem 

rígidos laços, ao Ministério de Educación (MINED), ao recém criado Ministério de Cultura 

(MINCULT). Nesse sentido, podemos afirmar que o ICAIC não continuou a ser a instituição 

privilegiada de outrora: apesar de ainda deter uma liberdade maior que a de outras 

instituições, como veremos, sofreu uma perda considerável de sua autonomia, não sem 

sonoros protestos de sua direção.  

Alfredo Guevara se manifestou prontamente contrário à anexação do ICAIC pelo 

MINCULT e redigiu cartas tentando reverter a situação42. Em carta datada de agosto de 

1976 ao Comandante Belarmino Castilla Mas, Vice-Primer Ministro do Sector de la 

Educación, la Cultura y la Ciencia, defendia que o ICAIC continuasse sendo um organismo 

independente, protestando contra a precipitada decisão e apelando para a importância 

histórica do Instituto:  

La cultura artística no es campo propicio a la precipitación. Y la organización o 
reorganización de las estructuras que le sirven de marco, apoyo e impulso, y que 
permiten aplicar la política partidaria como guía del trabajo, merece igualmente 
que se desborde con largueza la voluntad de aplicar un modelo o esquema. Con 
mayor razón cuando existen experiencias históricas”.43   
 

Nesse sentido, enfatizou o quanto era preciso repensar la disolución o dislocación, 

empobrecimiento y dejerarquización del ICAIC e realizar, previamente, estudos cuidadosos 

das novas relações que seriam estabelecidas.44 Usando o argumento de que a eficácia do 

Instituto não poderia ser posta em risco, Guevara afirmava que o próprio Fidel, no I 

Congresso del PCC, reconhecera explicitamente tal eficácia, e comprovava citando 

passagens do discurso do líder, nas quais ele enfatizava o vanguardismo e a importância da 

                                                 
42 GUEVARA, A. “La conveniencia de conservar para el ICAIC su carácter de organismo nacional” 
(18/08/1976) e “El artista es también, y ante todo, un protagonista. Arte es para nosotros, en gran medida y 
ante todo, eficacia” (agosto/1976) in GUEVARA, A. Tiempo de Fundación.  Op. Cit. pp. 276-280; 281-294. 
43 Guevara argumentava ter ouvido também as opiniões de Julio García Espinosa e Santiago Alvarez, ambos 
membros do Partido. GUEVARA, A. “La conveniencia de conservar para el ICAIC su carácter de organismo 
nacional” (18/08/1976) in GUEVARA, A. Op. Cit. p. 277. 
44 Idem, p. 279. 
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produção documental, dos cine-móveis, da revista Cine Cubano e dos programas 

televisivos 24 cuadros por segundo, Historia del cine e Cinemateca de Cuba en TV.  

Esforçando-se pela conservação do ICAIC como organismo nacional, Guevara 

redigiu uma carta também a Fidel, na mesma época, com as mesmas premissas e 

argumentos, porém mais enfaticamente enunciados e desenvolvidos45. Guevara procurava 

convencer Fidel de que todos no ICAIC tinham excelente nível profissional, eram 

verdadeiros agentes culturais e co-protagonistas no desenvolvimento do movimento 

artístico e revolucionário cubano46. Mostrava-se temeroso de que os cineastas e técnicos se 

convertessem em funcionarios arquetípicos, transmisores de las decisiones del Ministro.47  

Para reforçar a necessidade da autonomia do Instituto, salientava o papel do ICAIC 

junto ao Nuevo Cine Latinoamericano, mostrando a vital participação cubana no Comité de 

Cinestas de América Latina e o papel do Instituto como vanguarda artística e ideológica, 

dada sua identidade latino-americana, socialista e internacionalista. Lembrava também que 

as participações cubanas em festivais de cinema nos países socialistas, haviam propiciado 

ótimas relações e intercâmbios48. Nesse sentido, comunicava  a Fidel, que o Departamento 

de Relaciones Internacionales do ICAIC possuía um plano de expansão do cinema cubano, 

abarcando primeiro a América Latina e, em seguida, o campo socialista.  

Guevara ainda lançou mão de estatísticas que demonstravam o quanto o ICAIC era 

lucrativo49. Cabe destacar que esse argumento econômico seria insistentemente alegado por 

ele ao longo dos anos 70: no final da década, por exemplo, Guevara reafirmaria que o 

Instituto era uma entidade lucrativa, pois no solo no dependía del presupuesto del Estado 

para subsistir, sino que, por el contrario, en sus primeros 20 años, dejó ganancias de 

medio millón de pesos anuales, como promedio.50 Em seguida, Guevara expôs sua previsão 

                                                 
45 GUEVARA, A. “El artista es también, y ante todo, un protagonista. Arte es para nosotros, en gran medida y 
ante todo, eficacia” (agosto/1976) in GUEVARA, A. Op. Cit. pp. 281-294. 
46 Afirmava, exagerando: (...) todos tienen formación superior y artística. Idem, p. 283. 
47 Idem, p. 285. 
48 Idem, p. 287. 
49 Uma vez que o ICAIC havia recolhido para o Estado mais de 265 milhões de pesos, através das empresas de 
produção, importação-exportação e serviços, principalmente os dos Estudios Cinematográficos, responsáveis 
pelo ingresso de mais de cerca de 41 milhões de pesos, desde sua criação. As estatísticas não são muito 
precisas pois se referem a estes años, os quais deduzimos ser todo o período de existência do ICAIC até 
aquele momento (17 anos e meio de funcionamento). Idem, p. 289. 
50 GUEVARA, A. “En tensión hacia el comunismo” – Discurso pronunciado en la celebración del 20o 
aniversario del ICAIC.” Cine Cubano, núm. 95, diciembre de 1979, p. 10.   
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das grandes perdas numéricas que o ICAIC sofreria quando a administração de todo o 

circuito de exibição fosse repartida entre os órgãos municipais do Poder Popular, 

implicando na perda, pelo Instituto, de  mais da metade dos seus empregados.51 

 Entretanto, a principal mudança temida por Guevara, era o que chamava de 

“confusão na hierarquia”, uma vez que: El cine quedaría o reunido en una Dirección 

General en el marco del Ministerio de Cultura o distribuido entre varias Direcciones. 

Mostrava o quanto seria prejudicado pois, mesmo que estas direções, correspondentes a  

vários setores da cultura, fossem coordenadas por um Vice-Ministro (cargo que seria 

assumido por ele próprio), éste no tendría otra función que la de cumplir las decisiones del 

Ministro ya que no hay Viceministerios especializados.52 Nessa perspectiva, pressagiava 

seu próprio futuro como burocrata de segundo escalão: el papel de los dirigentes del 

organismo va a ser el de recoger los proyectos, pasarlos a otros compañeros, estampar su 

firma y aprobar o rechazar la realización.53 

 Sendo assim, defendeu que o ICAIC era uma instituição diferente, que merecia ser 

privilegiada. Aproveitou para reclamar da falta de atenção do governo com os setores 

artísticos, nos últimos anos: Ni la Comisión Cultural del Comité Central, creada 

inmediatamente después del Congresillo y del Congreso de Educación y Cultura [1971], y 

que trabajó sin fruto alguno durante dos años; ni el Sector para la Educación, la Cultura y 

la Ciencia, organizado más tarde en el área estatal, atendieron jamás los temas 

relacionados con la especificidad de las artes.54 Também criticou a aplicación 

indiscriminada de métodos organizativos y de estructura, assim como a pasión por la 

unificación y la uniformidad, demostrando ser contrário à adaptação do páis aos modelos 

provenientes do campo socialista: 

La cultura artística socialista no es un concepto abstracto o multi-aplicable según 
fórmulas más o menos exactas. Es el resultado de un proceso histórico, y tiene que 

                                                 
51 O ICAIC possuía 8.145 trabalhadores, uma vez que congregava os Estudios Cinematográficos, o Centro de 
Información Cinematográfica, a Distribuidora Nacional, a Distribuidora Internacional, além dos 
departamentos de Relaciones Internacionales, Servicios Técnicos a la Exhibición, e do organismo central do 
Instituto. Segundo seus cálculos, com as mudanças, o ICAIC ficaria apenas com 2.302 trabalhadores. 
GUEVARA, A. “El artista es también, y ante todo, un protagonista. Arte es para nosotros, en gran medida y 
ante todo, eficacia” (agosto/1976). Op. Cit, p. 290. 
52 Idem, p. 293. 
53 Idem, p. 294. 
54 Idem, p. 292. 
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ser estudiado a partir de hechos reales (...) A ello dediqué un largo tramo del 
trabajo que presenté sin éxito y con malas consecuencias, con motivo de la 
aparición ‘casi mágica’, sin evaluaciones ni discusiones previas, de las dos 
primeras versiones del proyecto de documento sobre la Cultura Artística, cuyo 
carácter nivelador y a-histórico les hacía modelo entre esos análisis que se dicen y 
titulan marxistas, y olvidan de entrada la línea más elemental del método: a partir 
de la realidad, y de su crítica histórica.55 

 

Finalizando, afirmou com pesar ter recebido, enquanto escrevia a carta, um 

“projeto” elaborado pela Sección de Cine del Departamento de Educación, Cultura y 

Centros Docentes, que seria apresentado na conferência do Comitê Central do Partido. O 

projeto defendia justamente o que era apontado como Guevara como um problema, na nova 

situação: o doble mando ou a doble dirección, isto é, o controle do cinema efetuado tanto 

pela direção do ICAIC como por uma autoridade ministerial. O projeto também insistia na 

necessidade de intervenção direta nos roteiros e no processo de elaboração dos filmes. 

Bastante contrariado, Guevara reivindicava auto-suficiência e provocava, mostrando que 

existiam diferentes aplicações da política cultural, conforme o setor: no creo que sea ésa la 

situación o proposiciones que se hacen a Alejo Carpentier y Nicolás Guillén cuando 

trabajan en sus novelas y poemas. Como alternativa, propunha que se alguma reforma era 

realmente necessária, que esta não fosse a inserção do ICAIC num Ministério e sim uma 

fusão deste com a TV, dispondo-se a estudar fórmulas para concretizar essa proposta.56 

A proposta de fusão com a TV chegou até a ser cotejada, porém tal idéia sempre foi 

absolutamente rechaçada pelos cineastas, uma vez que, além de defenderem a natureza 

distinta da linguagem cinematográfica em relação à TV, sabiam que o ICRT era muito mais 

controlado politicamente que o ICAIC. Os cineastas também defendiam a autonomia do 

Instituto e acreditamos que Guevara tenha feito essa contraproposta por conveniência 

política, apostando no que lhe parecia um mal menor e arriscando talvez a possibilidade de 

se tornar dirigente do Cinema e da Televisão.  

Apesar dos seus apelos, houve de fato a incorporação do ICAIC ao MINCULT e a 

transferência da administração de quase todas as salas de cinema para a alçada dos Poderes 

Populares em nível municipal, ficando a direção do ICAIC encarregada apenas da 

                                                 
55 Idem, pp. 292-293. 
56 Idem, pp. 293-294. 
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Cinemateca e de duas salas de cinema57. O Instituto perdeu parte de sua autonomia e passou 

a ser subordinado ao Ministério da Cultura até 1989. Alfredo Guevara perdeu também 

poder político, pois, se ele antes ocupava, como Presidente do ICAIC, o mais alto cargo 

cultural, agora passava a ser um dos cinco vice-ministros da Cultura a saber;  Viceministro 

de Cultura a cargo de la esfera del cine 58, um posto ainda significativo, mas que o 

obrigava a prestar contas e a respeitar um intermediário em seus contatos oficiais com 

Fidel. Outro comunista antigo do ICAIC, Julio García Espinosa, que exercera cargos 

importantes no Instituto (como o de diretor de Programação Artística) foi convidado a 

assumir o posto de Vice-Ministro de Música e Espetáculos, em 1976. Vemos portanto que 

esses eram cargos de confiança, uma vez que o cineasta García Espinosa certamente não 

era o mais capacitado para dirigir a área musical.  

O Instituto também passou por uma reestruturação interna. Até 1975, a direção 

gerenciava quatro grandes departamentos: os Estúdios ICAIC, o Departamento Técnico, o 

de Finanças e o de Programação e Produção Artística. Após a criação do MINCULT, que 

passou a funcionar em 1976, o Departamento de Programação e Produção Artística foi 

desmembrado em sete pequenos departamentos, havendo um chefe para cada um deles59. O 

que fica claro, nesse momento, é a intenção do governo em garantir maior controle político 

e financeiro sobre a Instituição, que teve sua condição de “privilegiada” enormemente 

abalada, nesse ano.  

 Alfredo Guevara, no entanto, apesar de aceitar (sem outro remédio) que o 

Ministério controlasse o Instituto, não aceitou facilmente se subordinar ao Ministro 

Armando Hart e procurou a duras penas se manter como exclusivo responsável pelo setor 

de criação cinematográfica. Essa teimosia foi combatida em 1982, quando um filme 

fracassado, Cecilia, acabou se tornando o pretexto perfeito para o governo responder a essa 

tentativa de independência de Guevara. Uma nova reestruturação ocorrerá, portanto, em 

1982, com a troca de direção do Instituto, que passa às mãos de García Espinosa. Tal 
                                                 
57 DELCLÓS, T.; HERREROS, R.; MARTÍ, O.  “Conversación con Tomás Gutiérrez Alea y Manuel Pérez – 
Entrevista realizada en Barcelona, en noviembre de 1977.” Arc Voltaic, n. 4, primavera-estiu/1978,  p. 31. 
58 Os outros quatro cargos de Vice-Ministro correspondiam ao seguintes setores: “Música e Espetáculos”, 
“Teatro e Dança”, “Literatura” (Instituto del Libro), “Artes Plásticas e Design”. BURTON, Julianne. “Film 
and Revolution in Cuba: the first twenty-five years” in MARTIN, Michael (ed.) New Latin American Cinema. 
Volume two: Studies of National Cinemas. Detroit: Wayne State University Press, 1997, pp. 133-135. 
59 Os sete departamentos eram: Longas-metragens, Curtas, Animações, Noticiários Semanais, Atores, 
Dublagem e Legendas, e Pós-produção. Idem,  p. 134. 
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mudança, que abordaremos no próximo capítulo, parece ter sido o preço pago por Alfredo 

Guevara por sua resistência à subordinação. 

A partir de 1976 passou a haver mais financiamento para documentários, 

animações, curtas didáticos e a contratação de universitários para postos de assistentes em 

diversos setores60. Como se pode notar, a década de 70 não foi um período de absoluta 

recessão financeira para o Instituto: houve, na verdade, uma burocratização da indústria 

cinematográfica, acompanhada de mais investimentos na produção de curtas e animações61. 

Isso implicou em maior controle dos investimentos na produção de filmes de ficção, setor 

que ficou prejudicado. Outro prejuízo evidente sofreram as publicações do Instituto, uma 

vez que a revista Cine Cubano deixou misteriosamente de ser editada, como veremos a 

seguir.  

 

1.3. A suspensão da revista Cine Cubano  e a atuação do Ministério da Cultura   

 

 Causa inegável estranheza a ausência total da revista Cine Cubano em 1975, 1976 e 

1977, e não parece casual que isso tenha ocorrido justamente nos anos em que a polêmica 

sobre a autonomia dava o tom da relação entre o ICAIC e o governo. Segundo dados 

presentes na historiografia, essa não foi uma fase economicamente ruim para Cuba, 

portanto, não haveria motivos financeiros para o fim da publicação ou para a reforma 

administrativa no ICAIC62. A suspensão, temporária, da publicação do principal órgão de 

divulgação do ICAIC é um forte indicador da mudança da política cultural em termos gerais 

e da mudança na política interna do Instituto. Outras publicações culturais, como a revista 

                                                 
60 A média anual, entre 1972 e 1983 é de cerca de 40 documentários (curtas e longas), segundo Julianne 
Burton. Idem, p. 137. A média anual de produção de ficção longa-metragem, nesse mesmo período, segundo 
os cálculos que fizemos a partir dos dados apresentados no Guia Crítica del Cine Cubano de Ficción, é de 
cerca de 4 filmes por ano.   
61 O Departamento de Dibujos Animados do ICAIC por exemplo viveu um momento particularmente 
promissor. SAN MIGUEL, H. “Vampiros en La Habana!” in ELENA, A. (org) Tierra en trance. El cine 
latinoamericano en 100 películas. Madrid: Alianza Editorial, 1999, p. 343. 
62 Há comprovado crescimento econômico em Cuba entre 1975 e 1985. Ver: ZIMBALIST, A. e 
BRUNDENIUS, C. The Cuban Economy: Measurement and Analysis of Socialist Performance. 
Baltimore/Londres: s/e, 1989 apud GOTT, R. Op. Cit, p. 275. 
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Casa de las Américas ou o suplemento El Caimán Barbudo63 sofreram profundas 

mudanças estruturais, após 1971, que também atingiram a Cine Cubano. Mas dentre essas 

três importantes publicações, apenas Cine Cubano sofreu uma interrupção tão abrupta em 

sua circulação. 

 Infelizmente não conseguimos descobrir com exatidão se a interrupção da revista 

partiu explicitamente do governo, como represália à insubordinação da direção do Instituto, 

ou se foi um gesto de protesto da direção do ICAIC. Os depoimentos que obtivemos não 

atribuem essa medida ao governo e sim à  direção do ICAIC, que considerou que a edição 

da revista não era mais prioridade, naquele momento.64 Acreditamos que as razões tenham 

sido de natureza política: a direção do Instituto decidiu não publicar mais a revista, testando 

o que restava de sua autonomia. De toda forma, sendo ou não um gesto de protesto da 

direção em relação ao aumento do controle, o fato é que o cancelamento desse órgão de 

comunicação, principalmente em se tratando de uma instituição como o ICAIC, sinaliza um 

quadro de crise, de impasse e ao mesmo tempo, o jogo silencioso de forças.  

Ao mesmo tempo em que a  revista Cine Cubano deixava de ser produzida, a 

cooperação soviética garantia o aumento de determinadas publicações editoriais (livros de 

bolso sobre marxismo-leninismo, literatura soviética, etc) agora centralizadas na recém 

criada Editorial Letras Cubanas. Não dispomos de estatísticas ou estimativas do número de 

leitores de Cine Cubano, mas supomos que os documentários obrigatoriamente exibidos 

não só nos cinemas, mas também em escolas, fábricas, CDR’s e outras instituições atingiam 

um público bem superior ao da revista, e nesse sentido, é possível que ela tenha sido 

                                                 
63 Analisaram a revista Casa de las Américas: QUINTERO HERENCIA, J. C. Fulguración del espacio. Op. 
Cit e MOREJÓN, I. Política e polêmica na América Latina: Casa de las Américas e Mundo Nuevo. 
PROLAM-USP, Tese de Doutorado, 2004. Analisou El Caimán Barbudo:  MISKULIN, S. Os intelectuais 
cubanos e a política cultural.... Op. Cit.   
64 Segundo informações fornecidas por Luciano Castillo, atual chefe de redação da revista Cine Cubano e 
diretor da Mediateca da Escuela Internacional de Cine y TV, em 30/05/2006, após ter consultado Maruja 
Santos, uma antiga editora da revista. Santos ressalta o quanto Guevara agia segundo seus próprios caprichos, 
e Castillo salienta que artigos nunca faltaram, e com um certo humor negro, ironiza: acostumbro a decir que 
la revista es religiosa, ya que sale ‘cuando Dios quiere’. Num país onde a vontade suprema, no meio cultural, 
sempre emanou dos altos escalões, não é difícil deduzirmos a existência de questões políticas por trás dessa 
ausência.    
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criticada por abarcar um público especializado, o que pode ter pesado como mais um dos 

fatores.65 

A suspensão de uma revista que circulava ininterruptamente há 14 anos, apesar de 

alguma irregularidade em sua periodicidade (ora bimestral, ora tri, ora semestral) revela o 

endurecimento de uma política cultural que não poupa, nesse momento, o ICAIC. Vemos, 

portanto, que, se nos anos 60, não havia sido nada fácil para instituições como o ICAIC e a 

Casa de las Américas manterem sua autonomia66, nos anos 70 a situação fica bem pior. 

Lembremos que a revista Cine Cubano já havia sofrido um processo gradual de 

transformação entre os anos 60 e 70, como mencionamos no primeiro capítulo, e os 

números editados entre 1971 e 1974 revelam a adesão do periódico às diretrizes do 

Congresso de 1971, isto é, os artigos, resenhas e críticas dessa fase priorizam o 

combativismo oficial: documentários políticos, ensaios que denunciam o imperialismo 

cultural, reportagens sobre os filmes relacionados às efemérides celebradas pelo governo, 

movimentos cinematográficos latino-americanos e temas afins. Não nos parece que o 

conteúdo da revista, portanto, incomodasse o governo, a não ser por uma possível ênfase na 

solidariedade com a América Latina, tema que, ao longo dos anos 70, perde gradual espaço 

para os conflitos no Vietnã, a participação cubana na guerra de Angola, as notícias sobre a 

URSS e suas conquistas sociais. Ainda assim, a revista não destoava do clima 

predominante nessa época, em que o apelo ao patriotismo estava em alta, motivado pelos 

combates empreendidos por Cuba na África, que repercutiam nos brados dos militantes, nas 

universidades: Comandante en Jefe, ordene para lo que sea, donde sea y cuándo sea!.67 

 De qualquer maneira, mesmo sendo uma publicação “engajada” na política cultural 

oficial, o próprio objeto focado – o cinema -  implicava em alguma divulgação de notícias 

                                                 
65 Nessa época de introdução da planificação na economia, dados como esse certamente pesavam – além dos 
fatores políticos, naturalmente – no estabelecimento das prioridades. Antón Arrufat, editor da revista Casa de 
las Américas entre 1960 e 1965, mostra como publicações não voltadas especialmente para as massas podiam 
ser consideradas nocivas:  Escribir para um pequeno círculo puede coromper tanto como escribir ‘para 
todos’ (...) la pequeñez del círculo no limita la calidad humana de la obra, ni su poder de resonancia posible. 
ARRUFAT, A. “Función de la crítica literaria”. Casa de las Américas, núm. 17-18, p. 80. 
66 Nos anos 60, diante de certas restrições oficiais à escolha dos jurados do Concurso Literário Casa de las 
Américas, sua dirigente Haydée Santamaría defendeu a autonomia, em 1964, afirmando que os critérios 
deveriam ser culturais e não políticos. Divergências dela em relação a cobranças políticas levaram ao 
afastamento do comunista Juan Marinello do comitê da instituição. “Quinto Concurso Latino-americano de la 
Casa de las Américas”, Bohemia, 31/01/1964 e “Literatura y Revolución”,  Casa de las Américas, núm. 68, 
set-out/1971, p. 45-46. Apud VERDÈS-LEROUX, J. Op. Cit.     
67 AMPUERO, R. Op. Cit., p. 150. 
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referentes à produção cinematográfica internacional, os festivais, as premiações, enfim, o 

“mundo de fora”, trazido para dentro da Ilha por meio da revista. Lembremos que o 

jornalismo e os noticiários de televisão em Cuba eram bastante cerceados, na década de 70. 

É possível, portanto, que nessa fase de acirramento do controle, as pequenas “janelas” para 

o exterior fossem indesejáveis, e nesse sentido, somado esse fator às hipóteses levantadas, a 

revista pudesse ser considerada dispensável. Caso contrário, diante da paralisação da 

publicação, o próprio Ministério da Cultura poderia exigir que a revista prosseguisse.              

No entanto, o cancelamento temporário da revista e o reposicionamento do Instituto 

na burocracia estatal costumam ser analisados por outro ângulo. Na historiografia cubana, a 

criação do Ministério da Cultura é geralmente saudada positivamente, pois se considera que 

Armando Hart deu uma importante contribuição para democratizar, popularizar o meio 

cultural, pois encampou un principio de distribución de la autoridad ideológica en el 

proceso cultural que, desde los años 60, sostenían instituciones como el ICAIC y la Casa 

de las Américas 68. Hart, um político de tradição nacionalista revolucionária (e não ligada 

ao velho PSP), que havia sido um dos oito membros do primeiro Burô Político do PCC em 

1965, iniciou seu mandato afirmando que sua intenção era ouvir os intelectuais e artistas. 

Apesar desse discurso, é preciso considerar com cautela essa avaliação de que ele 

empreendeu uma “democratização”.    

Se, por um lado, a diminuição de privilégios de algumas instituições, como o 

ICAIC, propiciou essa chamada “democratização”, traduzida pela menor diferenciação 

entre as instituições culturais (todas agora subordinadas ao MINCULT); por outro lado, as 

modificações não alteraram substancialmente o quadro geral, a ponto de podermos falar em 

democracia. O ICAIC passou a ser mais controlado e silenciado, mas ainda eram conferidas 

mais vantagens a esse Instituto que a outras instituições, dentro da política cultural.  

O fato de Hart não ser um comunista “dogmático” não nos parece tão indicativo 

dessa “democratização”, como também sugerem alguns autores, uma vez que, 

diferentemente do que acontecia nos anos 60, quando esse grupo possuía maior poder 

político e procurava fazer valer suas posições, nos anos 70 imperava um certo 

                                                 
68 “Cuba: 45 años de cultura y revolución” Balanços do panorama cultural cubana pós-revolução feitos por 
Rafael Rojas e Roberto Fernandez Retamar (poeta, presidente da Casa de las Américas, deputado e 
Conselheiro de Estado) publicados pela Revista Encuentro de la Cultura Cubana.  
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silenciamento em relação ao debate em torno dos modelos de política cultural e o que passa 

a importar é quem está ou não está “ao lado da Revolução”, isto é, o nível de engajamento e 

fidelidade ao governo69. Impera, portanto, a partir de 1976, um pacto no escrito de 

tolerancia y autocrítica, marcado pelo ejercicio generalizado de la autocensura70, uma vez 

que, temerosos das conseqüências prováveis, caso empreendessem críticas, de alguma 

maneira artistas e intelectuais acabaram sucumbindo às diretrizes da política cultural 

formuladas em 1971.  

Em 1978, a revista Cine Cubano voltou a circular.  O número duplo, que marcou a 

volta da publicação, é curioso pois menção alguma foi feita sobre a interrupção de três anos 

ou o fato de que a revista voltava a ser editada novamente. A numeração se apresenta 

seqüencialmente à edição anterior, publicada em 1974, e um leitor desavisado, hoje, pode 

nem notar o lapso de tempo entre os dois números. Predominam, nesse número de 1978, 

declarações coletivas, informes, saudações de delegações congressistas e alguns poucos 

artigos, dentre os quais destacamos um, cujo título parece sintetizar o pacto de que todos 

“rezassem a mesma cartilha”, a saber: La única verdad es el marxismo-leninismo y el 

materialismo histórico71.  

Nos anos 80, percebemos alguns efeitos do que poderíamos chamar de 

“pulverização” – e não exatamente “democratização” - da política cultural e da linha 

administrativa de Armando Hart. De forma mais intensa que nos anos 60, o governo passou 

a estimular determinados espaços para as atividades culturais, a saber: organizações de 

massas como os sindicatos, as Federaciones de Mujeres Cubanas (FMC), os Comités de 

Defensa de la Revolucion (CDR), a Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, dentre 

outros organismos semelhantes, vinculados aos Poderes Populares. Para coordenar a 

política cultural nessas instituições foi criado, dentro do MINCULT, o Consejo Popular de 

la Cultura, com representantes dessas entidades72.   

                                                 
69 Apesar de dizer que pretendia ouvir os intelectuais, Hart não defendia que houvesse amplos debates pois 
acreditava que transformar o meio cultural numa arena de batalha ideológica seria uma armadilha que 
beneficiaria os inimigos, ao estimular o diversionismo, as polêmicas e intrigas intermináveis. HART, A. 
Cambiar las reglas del juego. La Habana: Letras Cubanas, 1986, p. 25.  
70 Idem,  p. 49. 
71 Artigo da antropóloga colombiana Marta Rodriguez Silva, celebrando a produção documental cubana. Cine 
Cubano núm. 91-92, 1978, pp. 123-126. 
72 HART, A., Op. Cit, p. 58. 
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Devido a essas medidas ocorreu, no meio cultural, uma proliferação de espaços 

institucionais na década de 80, e junto com esses, outros espaços, informais, não 

institucionais. As velhas instituições como o ICAIC e a Casa perderam, assim, a 

exclusividade que antes detinham como “espaços de oportunidades” no meio cultural. 

Principalmente no campo das artes plásticas, o estímulo oficial favoreceu uma intensa 

eclosão de manifestações espontâneas que aproveitaram essa “brecha” autorizada. Em 

Havana, proliferaram, no início da década, leituras públicas de poesia, performances 

teatrais, grafitagens, reuniões em parques e diversas formas de expressão e intervenção na 

cidade. O caráter público e não programado de tais manifestações era um escudo contra 

medidas governamentais que pudessem refreá-las. Os temas abordados nessas 

manifestações estavam relacionados às indagações sobre o futuro de Cuba, o bloco 

socialista, o autoritarismo, a burocracia, o encaminhamento pelo governo da correção dos 

erros e problemas existentes na sociedade cubana desde a Revolução, dentre outras 

questões da época.73 Essa mobilização intensa no meio cultural esmoreceu com o 

acirramento da crise do bloco socialista, em 1988, quando um grande pessimismo passou a 

dar o tom nas artes, em geral.    

É interessante verificarmos a relação que se instituiu entre alguns espaços informais 

e as instituições tradicionais. O Ministério da Cultura, num plano mais amplo, e a Casa de 

las Américas e o ICAIC, nas áreas de literatura e cinema, respectivamente, mantiveram uma 

relação ambígua com as recém criadas casas de cultura, os centros de investigação, os 

círculos de interesses, as associações de cineclubes, as peñas em parques públicos e outros 

espaços “alternativos”, ora apoiando, ora se distanciando. Isso também se repetiu no 

comportamento do governo. Este procurou harmonizar essa onda espontânea com a política 

cultural, ao reconhecer a existência de certos grupos e espaços, e ao oficializá-los74. Porém, 

o apoio governamental era mínimo, de modo a evitar que tais organismos adquirissem mais 

visibilidade que os órgãos oficiais. Essa atitude deixa transparecer, portanto, o temor de que 

                                                 
73 Armando Hart admitia, nessa época, como já o fizera Fidel, Alfredo Guevara e outras autoridades, terem 
sido cometidos erros no campo político e cultural, mas não os especifica: El socialismo tiene solamente unas 
cuantas décadas. Durante ese lapso ha habido que improvisar, que experimentar, que buscar caminos, y (...) 
los hombres han cometido errores, a veces grandes errores. HART, A. Op. Cit, p. 23.  NAVARRO, D. “In 
medias res publicas: sobre los intelectuales y la crítica social en la esfera pública cubana”. Op. Cit., p. 695. 
74 Em 1983, o Ministro Armando Hart exemplificou afirmando que, nos último cinco anos, sua administração 
havia criado 200 casas de cultura e um museu em cada um dos 169 municípios.  HART,  A. Op. Cit., p. 28. 
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esses espaços não tradicionais alcançassem uma dimensão crítica, que fugisse ao controle 

oficial75.  

Em 1977, temos, por exemplo, a criação do Centro de Estudios Martianos, que 

auspiciava investigações sobre José Martí junto com outras entidades dedicadas ao herói, 

como a Fragua Martiana, a Casa Natal de José Martí, dentre outras. Vemos que o governo 

procurava incentivar a valorização da memória de alguns nomes importantes da cultura 

nacional e atrair os jovens artistas para organismos do Estado, criando, além desse Centro, 

uma série de outros voltados ao estudo da vida e da obra de figuras como Alejo Carpentier, 

Wifredo Lam e Juan Marinello. Também eram fundadas Casas de Cultura, Talleres 

Literários, e institucionalizados os movimentos de aficcionados de várias naturezas.76 

No cinema, jovens determinados a se tornarem cineastas encontraram em alguns 

espaços alternativos, reconhecidos pelo governo – como a Asociación Hermano Saíz ou o 

circuito oficial de cine-clubes – alguma possibilidade de ingressar no meio 

cinematográfico, sem precisar escalar os muros do ICAIC. Além desses novos caminhos, as 

gerações mais jovens de cineastas do Instituto passaram a procurar o ICRT e a participar 

dos Festivais do Nuevo Cine Latinoamericano, realizados em  Havana a partir de 1979, 

para galgarem degraus em suas trajetórias profissionais, uma vez que eram limitadas as 

oportunidades de promoção no ICAIC. 

 Ao suavizar o controle sobre as pequenas instituições, como as casas de cultura, as 

associações de amadores, os clubes de aficcionados, em detrimento do acirramento da 

fiscalização dos grandes institutos, o Ministério talvez pretendesse abarcar todas as 

manifestações e expressões, inserindo-as formalmente dentro da estrutura do Estado. 

Entretanto, ao invés de assegurar uma amplitude maior de controle, acabou tendo que 

enfrentar vários focos dispersos de contestação oriundos de uma espécie de “reação em 

                                                 
75 Um exemplo nos ajuda a ilustrar esse controle. A compositora Teresita Fernández permaneceu muitos anos 
no ostracismo, por ser acusada de diversionismo e se apresentava exclusivamente, desde 1974, aos domingos, 
na Peña del Juglar, criada no Parque Lênin, cantando para crianças. Esse espaço passou a ser valorizado e 
reproduzido em outros lugares da cidade, após passar a ser controlado pelo MINCULT. Os convidados 
recebidos na Peña e a programação eram acertados por Francisco Garzón Céspedes, chefe de divulgação da 
Casa de las Américas, e que se torna um parceiro de Teresita. Esta, indignada com as restrições que sofria, 
escreveu uma carta a Armando Hart, em 24/04/1978, solicitando o direito de gravar um disco, participar de 
programas de rádio e de TV, alegando o sucesso de quatro anos de Peña. O disco foi gravado em 1979 mas o 
funcionamento da Peña continuou da mesma forma até 1988. ELIZUNDIA RAMIREZ, A. Op. Cit., pp. 100-
104. Ver ESPINOSA, Carlos. En el Parque Lenin. Los Juglares y la Peña del amor de todos. La Habana: Ed. 
Orbe, 1979.  
76 Ver: SERRANO, P. “Cuatro décadas de políticas culturales”. Op. Cit., p. 50 
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cadeia”, reação essa que ainda motivou grandes instituições como o ICAIC a brigarem pela 

recuperação da liberdade perdida, como mostraremos mais adiante.    

A suspensão temporária da revista Cine Cubano, entre 1975 e 1977, nos fez 

direcionarmos um olhar mais atento para o cinema produzido nessa época, diferente da 

produção dos anos 60 e que nos oferece pistas valiosas para compreendermos as 

modificações que a perda de autonomia e a nova acomodação à política cultural produziram 

no ICAIC.  

 

2. A ambigüidade nas abordagens dos temas oficiais:  escravidão e cotidiano 

 

 Como já mencionamos, a produção cinematográfica foi afetada pelo alinhamento 

de Cuba ao bloco socialista (e ao Comecon, em 1972) uma vez  que a URSS passou a exigir 

do governo cubano maior controle sobre as verbas destinadas à cultura. Esse alinhamento 

teve um aspecto positivo, uma vez que passou a ser fornecido ao ICAIC maior suporte 

técnico estrangeiro – o que permitiu, por exemplo, o desenvolvimento da produção de 

desenhos animados -, mas também significou uma forte redução na realização de longa-

metragens. Nesses anos de controle de recursos que foram os anos 70, as temáticas 

históricas foram privilegiadas, no ICAIC, e esse dado tem um duplo significado, do ponto 

de vista dos cineastas. Ao mesmo tempo que era um caminho seguro para a aquisição de 

verbas e a aprovação oficial, possibilitava também um enfoque aparentemente “objetivo” 

para a exploração de vários assuntos, sob os quais se disfarçava  a crítica social e política 

vinculada ao momento presente. Quanto a essa ambigüidade, vale destacar que, no final dos 

anos 90, Alfredo Guevara negou que a opção pelos filmes de temática histórica, na década 

de 70, tivesse sido um “subterfúgio”, uma maneira de escapar da obrigatória propaganda e 

da aplicação do modelo do realismo socialista: para Guevara, os chamados filmes históricos 

foram um espontâneo resgate da identidade cubana77.  

Apenas em certa medida concordamos com Guevara: havia, de fato, um interesse 

real pela questão da identidade nacional, no meio cultural e no cinema, nessa fase. 

Costumava-se dizer que a identidade cubana era comparável a uma árvore de dois ramos, 

um enraizado na parte oeste da Ilha (Havana) e outro, na região leste (Santiago de Cuba). O 

                                                 
77 GUEVARA, A.  “Autoentrevista”. Cine Cubano, número 145, jul-sept 1999, p. 77. 
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Oeste, ou o Ocidente de Cuba sempre foi mais cosmopolita, mais desenvolvido e mais 

diretamente influenciado pela presença espanhola e pelo Estados Unidos que o Oriente, 

onde se percebe mais a presença de traços culturais africanos e o legado da imigração 

haitiana que ocorreu no final do século XIX. Após a Revolução ocorreu uma grande 

migração do Oriente da Ilha para Havana– lembramos que cerca de metade da população 

do país se concentra, até hoje, no entorno da capital - , o que aprofundou mais a diferença 

entre as duas regiões. Havia, portanto, uma questão identitária mal resolvida apesar do  

inegável nacionalismo que sempre contribuiu para conferir unidade política à Ilha, e do tão 

celebrado ajiaco cubano (caldo cultural, caldeirão), oriundo das noções de mestiçagem e 

transculturação78.   

Intelectuais e cineastas se preocupavam com a busca da “autêntica” nacionalidade  

dirigindo suas atenções ao interior da Ilha, com o objetivo de compreender mais a fundo a 

identidade cubana. Filmes como Los días  del água (Manuel Octávio Gómez) ou Una pelea 

cubana contra los demonios (Tomás Gutiérrez Alea), ambos de 1971, espelham essa 

disposição. O primeiro se passa em Piñar del Rio e se baseia num fato ocorrido em 1936, 

relacionado à revolta popular empreendida pelos seguidores da curandeira Antonia 

Izquierdo, que agrega uma comunidade entorno de si. O segundo se passa em Las Villas, no 

século XVII, e se baseia na tentativa de transferência de uma vila inteira, por interesses 

políticos e econômicos escusos, do litoral para o interior. Ambos tratam de traços de cultura 

política arraigados em Cuba, como o mandonismo local, o messianismo presente na 

mentalidade popular, a vulnerabilidade da população rural (facilmente manipulada por 

políticos e padres). Os dois filmes trazem também elementos do real maravilhoso, 

entremeados a uma leitura épica da história cubana79. Além disso, ambos usam a alegoria e 

                                                 
78 Conceito central da obra de Fernando Ortiz, autor referencial no campo de estudos da cultura cubana. Ortiz 
desenvolveu reflexões fundamentais sobre a mestiçagem, ao tratar de sincretismo e transculturação em sua 
obra Contapunteo del tabaco y del azúcar (1940). Ver introdução e cap. II de QUINTERO-RIVERA, Mareia. 
A cor e o som da nação. A idéia de mestiçagem na crítica musical do caribe hispânico e do Brasil (1928-
1948). São Paulo: Annablume, Fapesp, 2000.  
79 Ver comentários de  Jerzy Kawalerowicz, Peter Schumann, Aldo Scagnetti, Giulio Cativelli, Ugo Casiraghi, 
Mario Rodríguez Alemán e Roberto Branly em “Notas críticas sobre Los Dias del Água”. Cine Cubano núm. 
71-72, 1972, pp. 32-45. “Real maravilhoso” e “realismo mágico” são termos difundidos pelo escritor cubano 
Alejo Carpentier (1904-1980) que considerava que o mito, no universo latino-americano, não é apenas 
produto de fantasia e sim algo intrínseco à realidade. JOZEF, Bella. História da literatura hispano-
americana. Rio de Janeiro: UFRJ/ Francisco Alves Editora, 2005, p. 204.   
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demonstram influências da estética glauberiana80, principalmente o filme de Alea. 

Coincidentemente, estréiam no mesmo ano em que o cineasta brasileiro passou a morar em 

Cuba.  

Apesar disso, a justificativa sugerida por Guevara para a forte incidência da 

temática histórica na filmografia cubana dessa época – o resgate da identidade –por si só  

nos parece insuficiente. No decorrer da década de 70, percebemos que, para os cineastas, 

realizar filmes históricos passou a representar uma  possibilidade de expressão e de crítica, 

ainda que sutil, por meio do argumento histórico. Além disso, havia por parte do governo o 

estímulo para que a história cubana fosse reescrita a partir de uma perspectiva materialista, 

inserindo a Revolução no processo histórico de lutas nacionais, e o cinema estava 

plenamente incluído nessa tarefa de re-elaboração do passado.81  

A opção pelo filme histórico revelava-se uma estratégia interessante para os 

diretores de ficção, uma vez que encerrava satisfatoriamente o objetivo pedagógico,  

atendia à busca coletiva de reflexão sobre a identidade cubana e propiciava o uso da 

alegoria.  As vantagens do uso da alegoria no cinema foram muito bem captadas por Ismail 

Xavier, que atribui a ela a função de viabilizar “a fala indireta sobre o que, de outra forma, 

dever-se-ia calar, ou fala totalizante, sobre o que, de outra forma, não se poderia 

condensar”.82 A importância dessa “fala indireta” pelos cineastas cubanos era indiscutível, 

pois à medida que os espaços diminuíam, se fazer ouvir ficava cada vez mais difícil, 

principalmente quando  não se contava com o aval oficial.  

Os filmes de temática histórica traziam, latentes, a própria relação do ICAIC com a 

política cultural,  a relação dos cineastas com o presente cubano, bem como os desejos e 

medos que povoavam o imaginário coletivo. Para o governo, o filme histórico propiciava o 

que Desiderio Navarro chamou de administración de la memoria y el olvido83, uma vez que 

permitia a releitura da história de modo a distorcer, ressignificar ou tratar certos episódios 

históricos sob uma perspectiva romântica, triunfalista, conforme interessasse à política 

                                                 
80 Ambos têm cenas de transe, de procissão e de reza coletiva, satirizam a burguesia, exploram trilha sonora 
apoteótica, abusam da interpretação dramática e verborrágica dos atores, dos movimentos de câmera; focam a 
miséria de moradores de vilarejos rurais e sua relação com a religião, e exploram elementos de forte carga 
simbólica como a cruz, a chama e a arma de fogo.     
81 Ver CHIJONA, G. “La última Cena: Entrevista a Tomás Gutiérrez Alea”. Cine Cubano núm. 108, 1984, 
pp. 87-88.  
82 Citado por RAMOS, A. F. Canibalismo dos Fracos. Op. Cit., p. 11 
83 NAVARRO, D. Op. Cit., p. 702. 
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governamental. Apesar disso, o caráter polissêmico da imagem e a abordagem peculiar 

realizada pelo cineasta favoreciam diferentes formas de interpretação dos acontecimentos 

históricos usualmente celebrados, dos heróis nacionais, e das questões relacionadas ao 

próprio processo revolucionário. Vejamos alguns temas históricos que são especialmente 

valorizados nos anos  70.   

 

2.1. O negro e a Revolução: El Otro Francisco  

  

A temática da escravidão passou a ser muito valorizada a partir do final dos anos 60, 

como vimos no capítulo anterior, tanto por sua adequação à proposta de exaltação dos 

“Cem Anos de luta”, como pelo interesse na abordagem do negro como integrante 

fundamental da sociedade cubana, num contexto em que todos deveriam se sentir 

igualmente identificados e comprometidos com o governo e com as metas fixadas após a 

Revolução. Se isso já era patente nas primeiras produções do ICAIC, como podemos 

perceber em exemplos como o documentário El negro, de Eduardo Manet (1960), voltado 

para a divulgação das leis contra a discriminação racial, e em outras produções que 

resgatavam a tradição religiosa africana como componente da cultura popular84, na década 

de 70 a valorização do negro passa a interessar mais ao governo cubano. 

Havia, inegavelmente, uma disposição por abordar esse tema, principalmente por 

parte de jovens negros que haviam amadurecido como intelectuais ou artistas após 1959. 

Raymond Williams usa a expressão “tradição seletiva” para se referir à apropriação 

intencional do passado, visando torná-lo operacional em determinado processo de definição 

e identificação social e cultural.85 Nesse sentido, a busca das tradições afro-cubanas tinha 

uma conotação de afirmação simbólica e racial evidente. Desde o início dos anos 60, o 

movimento negro norte-americano havia repercutido na Ilha, mas nunca houve espaço para 

manifestações locais de reivindicação, de caráter semelhante. Líderes e ativistas negros 

norte-americanos visitaram Cuba após a Revolução, além de celebridades que tiveram 

                                                 
84 Como Historia de un ballet, de José Massip (1962) documentário sobre o espetáculo de dança montado a 
partir da Suíte Yorubá, com consultoria do historiador Ramiro Guerra, e Abakuá (1963), de Bernabé 
Hernández, que mostrava uma cerimônia ritualística de iniciação ñáñiga (confraria religiosa masculina, de 
origem africana), mas que não chegou a ser exibido em grande circuito. RIVERO, Maribel. “Talco negro. 
Expresiones de ascendencia africana en la cinematografía cubana: trazos del viejo cinema”. La Gaceta de 
Cuba, núm. 4, julio-agosto 2005, pp. 15-16. 
85 WILLIAMS, Raymond. Marxismo y literatura. Barcelona: Península, 1980. Apud GETINO, O. p. 170. 
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grande difusão pela imprensa, nos anos 7086. Essas personalidades, entretanto, eram 

respeitadas principalmente por suas oposição política ao governo norte-americano. Em 

Cuba, segundo o discurso oficial, não havia racismo e a Revolução propiciara a todos os 

mesmos benefícios e oportunidades. Ainda assim, a simples circulação de militantes negros 

que ostentavam cabelos estilo black power dentre outros símbolos e vestimentas 

consideradas extravagantes na Ilha (como quaisquer outros “modismos” que propiciassem a 

diferenciação de indivíduos na massa) causava uma certa mobilização. 

Era praticamente impossível ignorar a questão social, econômica e racial do negro 

cubano e uma das soluções encontrada pelo governo foi direcionar essa demanda para um 

aproveitamento no sentido histórico e político, visando realçar a sua contribuição para a 

formação da nacionalidade e minimizar a afirmação racial e cultural dessa parcela da 

sociedade. Assim, nos anos 70, o negro era exaltado em Cuba como portador de uma 

bravura excepcional, decorrente da exploração escravista, como força produtiva (sem a qual 

Cuba jamais poderia ter se tornado a primeira exportadora de açúcar) e como força militar 

(essencial nas guerras de independência do séc. XIX), num contexto em que esse apelo 

visava, também, atender aos compromissos militares assumidos pelo governo cubano na 

África em suas ações internacionalistas, a saber: o recrutamento e envio de tropas negras 

para Angola, a partir de 1975 (até 1988) e para a Etiópia, entre 1977 e 1979, em apoio a 

movimentos nacionais.87  

Ao longo da segunda metade da década, Fidel Castro fez viagens à África e abraçou 

lutas locais de forma entusiasmada, dirigindo para esse continente as esperanças de  

expansão do socialismo cubano, que antes incidira sobre a América Latina. Cabe destacar 

que apesar da dependência econômica em relação à URSS, o governo cubano manteve  

                                                 
86 Como Sidney Poitier, Harry Belafonte, Ângela Davis e Miriam Makeba, que recebeu em 1972, título de 
cidadã honorária. Antes deles, ativistas como Robert Williams (Frente de Libertação Negra), morou em 
Havana entre 1961 e 1966, quando  rompeu com o regime cubano e partiu para a China; Stokely Carmichael 
(Black Power), participou da OLAS em 1967, Edridge Cleaver e Huey Newton (Partido Pantera Negra pela 
Autodefesa), também tiveram vínculos com Cuba: Cleaver permaneceu na Ilha por cinco meses, em 1968, e 
Newton passou a morar em Havana em 1973. GOTT, R. Op. Cit, pp. 256-262. MOORE, C. Castro, the 
Blacks and Africa. Op. Cit., 1988, pp. 299-321.  
87 Tropas cubanas (cerca de 50 mil soldados, ao longo de todo o período de colaboração) , estiveram presentes 
em Angola por cerca de quinze anos, combatendo ao lado do Movimento Popular de Libertação de Angola e 
contra forças da África do Sul. Nos dois anos de apoio à revolução etíope, cerca de 24 mil cubanos estiveram 
na Etiópia.  RIVERO, M. “Talco negro…” . Op. Cit, , p. 18. GOTT, R. Op. Cit, pp. 287; 293; 312. 
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ações de cooperação no “Terceiro Mundo”, numa atitude que parecia pretender provar que 

não era mero “satélite” soviético88.  

Nesse contexto de aproximação de Cuba em relação à África e de valorização do 

negro na história nacional, o cineasta Sergio Giral (também negro), ex-assistente de Alea, 

produziu, nos anos 70 uma trilogia sobre a escravidão no século XIX: El otro Francisco 

(1973), Rancheador (1975) e Maluala (1979). Antes dessa trilogia, Giral já havia feito um 

curta sobre o tema, intitulado Cimarrón (1967) e após a mesma, ainda faria mais um filme 

nessa linha, Plácido (1986), sobre a vida do poeta negro de mesmo nome, que viveu no séc. 

XIX. O viés ideológico predominante nesses filmes, chamados popularmente de 

negrometrajes, era o da exaltação da luta e da perseverança do negro, por meio da história 

das rebeliões e da resistência dos quilombos, chamados palenques, em Cuba89. Num 

contexto em que o desafio de resistir às adversidades estava colocado para todos os 

cidadãos, seguir o exemplo histórico dos negros rebeldes, quilombolas (os cimarrones), era 

uma proposta de abordagem bastante interessante para o governo, a quem convinha que tal 

temática fosse explorada por um cineasta negro do ICAIC .  

  El Otro Francisco, o primeiro filme de Giral, se destaca na trilogia pois, a partir de 

um argumento sugerido por Alea, o cineasta explorava a intertextualidade entre literatura e 

cinema, e problematizava a construção da memória histórica sobre o passado escravista. O 

filme, uma versão de Francisco (1838), o primeiro romance cubano antiescravista, da 

autoria de Francisco de Anselmo Suárez Romero, trata do amor impossível entre os 

escravos mulatos Francisco e Dorotéa, ambos criados na casa senhorial de um engenho, que 

são separados e sofrem perseguições do filho do patrão (Ricardo Mendizabal), que se vinga 

do casal por não ser correspondido em seu amor por Dorotéa. Um dos objetivos do cineasta 

era o de criticar o romance, mostrando que o escritor possuía uma visão ingênua e idealista 

da escravidão, latente nesse triângulo amoroso, na descrição dos abolicionistas, dos 

comerciantes ingleses e do papel da Igreja Católica. Para isso, o cineasta buscou confrontar, 

no filme, a narrativa literária com a exposição didática dos diversos interesses econômicos 

                                                 
88 Uma inesperada alta do preço do açúcar facilitou essa campanha internacionalista. As exportações de 
açúcar, que nos anos 70 rendiam uma média que oscilava entre 200 e 300milhões de dólares anuais, tiveram 
um rendimento de 800 milhões em 1974 e 1,2 bilhão em 1975. GOTT, R. Op. Cit., p. 273.   
89 Maribel Rivero afirma que os  “negro-metragens” foram influenciados por uma filmografia norte-americana 
denominada Blaxploitation que explorava a questão dos direitos civis e as reivindicações da população negra. 
RIVERO, M. Op. Cit., p. 17. Ver também  KING. J. Op. Cit. p. 227 
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e políticos que orientavam o sistema escravista. Paralelamente a essa contraposição e ao 

desenrolar do melodrama, Giral recriou alguns episódios biográficos do escritor e abordou 

a recepção do romance, recriando ficcionalmente as tertúlias onde o mesmo teria sido lido e 

debatido. Esses dois universos - o do escravo Francisco e o do escritor Francisco - são 

mostrados separadamente, no início, mas ao longo do filme se mesclam, e personagens de 

um e de outro meio social acabam contracenando.  

A influência da produção documental e da concepção brechtiana no filme são 

marcantes: Giral explora a história do casal inicialmente em sua vertente romântica, 

melodramática, e depois faz uma segunda leitura que chama de “realista”. Na tentativa de 

desconstruir o romance, usa a metalinguagem para propor ao espectador diferentes 

abordagens e desfechos da história. Assim, em diversos momentos do filme, temos um 

narrador onisciente que interrompe, paralisa a cena e apresenta novos dados, informações e 

até estatísticas que reorientam a visão do espectador, criando uma justaposição de discursos 

subjetivos e didáticos 90 .  

Na primeira parte, de estilo glamuroso e melodramático, é narrada a tragédia 

amorosa a partir de uma cena inicial em que vemos o escravo Francisco cometendo 

suicídio. Após essa cena de apresentação, o espectador é levado a conhecer a trajetória do 

herói. Na versão literária, essa cena também existia e o final do romance se parecia ao de 

Romeu e Julieta: após um desencontro com a amada,  Francisco se enforca e Dorotéa, que 

está grávida, ao encontrá-lo morto se mata também. Nessa primeira parte do filme, 

percebemos que há uma atitude proposital do cineasta em transparecer, na maneira como 

constrói a cena do suicídio, o caráter de paródia hollywoodiana. Em seguida, apesar do 

conteúdo dramático da história de vida de Francisco, Giral procura manter o 

distanciamento do espectador em relação à trama amorosa, através de alguns exageros, 

como o caráter meloso e afetado da trilha sonora, o improvável comportamento 

cavalheiresco ou os valores excessivamente nobres de Francisco frente a seus 

maquiavélicos patrões.  

Na segunda parte ocorre a desconstrução do romance e da figura do escritor, e são 

reveladas, pelo narrador e por encenações didáticas, as inverdades contidas na obra 

                                                 
90  MRAZ, John. “Recasting Cuban Slavery The Other Francisco and The Last Supper” in  STEVENS, D. F. 
(ed.) Based on a True Story. Latin American History at the Movies. Wilmington: SR Books, 1997, p. 105. 
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original, os propósitos ocultos da sacarocracia e dos comerciantes ingleses, as causas e 

conseqüências do estabelecimento das altas metas de produção, o descaso com a vida dos 

escravos, o uso da religião como forma de disciplinarização, os efeitos da modernização 

acelerada, o temor dos brancos em relação às rebeliões escravas (a negrofobia), dentre 

outras denúncias. O narrador esmiúça também a  história do escritor, suas motivações e 

limitações ideológicas, sugere que este teria sido obrigado a fazer concessões para 

conseguir publicar, salienta a conveniência política de construir uma  imagem idealizada 

dos escravos, os interesses econômicos que havia por trás do grupo abolicionista, etc. É 

feita, portanto, uma espécie de contextualização histórica “dialética” do séc. XIX, cujas 

características, analisadas detidamente, lembram muito o momento presente cubano: as 

metas de produção, o acirramento do controle sobre o trabalho, o apelo ao sacrifício 

coletivo, as limitações da liberdade do intelectual.  

Para evidenciar a “verdade histórica” é mostrada a violência extrema a que os 

negros eram submetidos através de cenas de tortura, estupros e abortos. O cineasta propõe 

então uma outra versão (um outro Francisco, como indica o título) que sugere que Dorotéa 

teria sido violentada pelo patrão Ricardo, e que Francisco, por ter sido criado de forma 

privilegiada, era submisso, covarde, incompreendido e desprezado pelos escravos da 

senzala. Nessa versão, não é a paixão impossível que martiriza Francisco e sim sua relação 

com os demais: ao ser mandado para a senzala, conhece um valente líder, André Lucumí, 

que incita os negros a se rebelarem. Os planos de André acabam sendo prejudicados pela 

incapacidade de Francisco em colaborar com a rebelião, que acaba não ocorrendo como o 

previsto. 

 Nessa versão, Francisco perde importância como protagonista e maior espaço é 

concedido ao líder André, construído como um “herói positivo”: morre decapitado ao lutar 

contra os rancheadores (capitães-do-mato), mas sua ação possibilita que um grupo de 

escravos, munidos de machetes (ferramentas usada nas guerras de independência, que 

viraram um forte símbolo da luta nacionalista), consiga escapar e posteriormente fundar um 

quilombo. O suicídio de Francisco é discutido e explicado, então, não como um ato 

desesperado de amor (como no romance) e sim por meio de duas hipóteses: a de que o 

suicídio tenha sido uma prova cabal de sua covardia, de sua mediocridade de “homem 

inútil” ou a de que esse ato tenha sido uma maneira trágica de “resistir”, uma vez que 
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muitos escravos se suicidavam por não suportarem sua condição, segundo demonstra o 

narrador. De uma forma ou de outra, o desafio enfrentado por Francisco, metaforicamente, 

parecia ser o mesmo do cidadão cubano: “Pátria ou Morte”. 

Em seguida, o filme propõe  um desfecho mais complexo para essa versão crítica do 

romance. Nessa construção “politicamente correta”, além da morte de Francisco e André, a 

justiça se cumpre e o capataz é enforcado pelos escravos que, por fim, se rebelam. O 

narrador encerra listando inúmeras rebeliões escravas durante todo o século XIX. Ao final 

do filme, temos o seguinte texto de encerramento: Vários años habrían de pasar y muchos 

horrores acontecer antes que la vanguardia revolucionaria rompiera la barrera del color. 

Céspedes, Agramonte, Martí, Maceo, Gómez y muchos otros patriotas unieron a blancos y 

negros y fundieron todas las fuerzas en su lucha por la liberación e independencia de la 

Isla, en su lucha por crear nuestra nación.  

Como se pode perceber, o filme, apesar de mostrar contradições latentes na 

sociedade cubana do séc. XIX (como o descaso com a lei, apesar da influência do 

liberalismo ou a difusão da catequese carregada de deturpações), se moldava ao discurso da 

celebração da Nação e do culto aos heróis nacionalistas, tão caro à política cultural cubana. 

Independente disso, entretanto, a representação de certos tipos sociais, algumas frases 

interrogativas e a composição das muitas narrativas lembravam o espectador de dilemas do 

presente: a autocensura do escritor Francisco (obrigado a fazer concessões), o excesso de 

pedagogia resultante da versão “realista” do romance91 e a existência de interesses ocultos 

por trás de todos os discursos lógicos.  

É na parte correspondente à versão crítica do romance, “realista”, segundo Giral, 

que percebemos a dificuldade prática no domínio dos princípios da política cultural de 

1971: a verborragia, as reiterações, as inúmeras intervenções do narrador e o uso de 

lugares-comuns para retratar a cultura negra  dão a impressão de que era necessário explicar 

várias vezes e de forma muito clara, para não suscitar dúvida alguma. Essa preocupação 

exageradamente didática do cineasta, que pode ser vista como autocensura, nos parece um 

excesso de cuidado bastante compreensível nos anos 70. A versão “dialética” que o filme 

procura fazer do romance, sequer tangencia problematizações sugeridas por Sara Gómez ou 

                                                 
91 Assinalada por Daniel Díaz Torres, em sua resenha crítica publicada em GARCÍA BORRERO, J. A. Guía 
crítica... Op. Cit, p. 243.  
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Nicolás Guillén Landrián em suas obras: mesmo na desconstrução da obra literária, 

proposta pelo filme, Francisco continua sendo um mulato bastante “branco”, em termos de 

valores e comportamentos. A tomar por El otro Francisco, considerado o filme mais crítico 

da trilogia, os negrometrages, portanto, inserem os negros na história esfumando possíveis 

diferenças ou conflitos raciais: é como se reiterassem a mensagem de que todos são iguais, 

no passado e no presente, à medida que se comportam como verdadeiros revolucionários.  

De toda forma, El otro Francisco, ao pretender fazer crítica do passado, e da 

construção da memória desse passado, mostrava que a história não é sempre o que aparenta 

ser, que há estereótipos românticos, que há interesses por trás das belas causas, que há 

pressões sobre escritores, etc. Assim, acreditamos que o filme extrapolava a olhar sobre o 

passado apontando questões que faziam parte das permanências da história cubana (como a 

diferença racial, a eterna dependência econômica, o lugar do intelectual  na sociedade ou a 

manipulação do discurso ideológico). Ao mesmo tempo, fazia eco a acontecimentos 

recentes (o Caso Padilla, por exemplo) e revelava a contradição presente no próprio ato de 

desconstruir um modelo narrativo (o romântico), recompondo-o sob a forma de um outro 

modelo (considerado “realista”). Esse risco assumido por Giral, ao pretender mostrar o 

“certo” e o “errado”, o “falso” e o “verdadeiro” na história da escravidão, dava margem ao 

questionamento sobre o discurso veiculado sobre a história recente, também. De certa 

forma, e talvez involuntariamente, o filme contribuiu para evidenciar a ineficácia de 

modelos, de esquemas, de explicações fechadas, valorizando o “ponto de vista”, sua relação 

com a época, a possibilidade de uma história ser tratada por meio de  focos diversos.  

Visto com distanciamento histórico, esse filme, ainda que tenha suas limitações, 

parece ter servido como laboratório de experimentação para Tomás Gutiérrez Alea, autor 

do argumento e um dos roteiristas (em parceria com Julio García Espinosa e Hector Vetia): 

é possível identificar elementos cênicos, questões ambíguas e formas de abordagem do 

tema que serão retomados, de maneira mais profunda por esse cineasta em La última cena, 

de 1976, que analisaremos a seguir.  
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2.2. A discussão sobre o poder e o discurso em La última cena   

 

La última cena foi filmado na mesma época de El otro Francisco e é a mais 

significativa obra da tríade de filmes de temática histórica realizada nos anos 70 por Tomás 

Gutiérrez Alea: Una pelea cubana contra los demonios, 1971; La última cena, 1976 e Los 

sobrevivientes, 1978. Antes desse filme, Alea havia ficado muito insatisfeito com os 

resultados e a recepção de Una pelea cubana contra los demonios, sua obra mais 

“glauberiana” e seu maior fracasso de crítica e público. Assim, após alguns anos sem filmar 

(entre 1971 e 1976, que correspondem justamente ao “qüinqüênio cinza”), acabou aderindo 

à febre das produções sobre o século XIX, realizando um dos melhores filmes já feitos 

sobre a escravidão92.   

Seu filme anterior, Una pelea cubana contra los demonios, tratava da fundação da  

Vila de Santa Clara, no séc. XVII, narrada na obra homônima de Fernando Ortiz. O filme 

contava a história do padre Manuel e seus esforços, em 1672, para transferir uma vila 

litorânea para o interior, apregoando que o povoado estava tomado pelo demônio, uma vez 

que era constantemente atacado por piratas ingleses e saqueadores. Por trás das aparentes 

“boas intenções” do padre, entretanto, havia sórdidos interesses econômicos que se 

chocavam com os planos de alguns membros da elite local, principalmente os do 

proprietário Juan Contreras, que mantinha negócios com traficantes. O padre Manuel e Juan 

Contreras, que lembram personagens de Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber, não 

são bons ou maus: são figuras ambíguas que procuram manipular o povo ignorante, cada 

um à sua maneira. Alea revelava todos os interesses ocultos na transferência da vila, ao 

longo do filme, em cenas nas quais abundavam exorcismos, possessões, paranóia coletiva, 

orgias e aparições místicas, culminado num violento e catártico final, que desagradou a 

todos pela forma alegórica e pelos exageros dramáticos.  

Em Una pelea... Alea criticou a manipulação do discurso ideológico, da fé,  

evidenciando a força dos interesses materiais. Alguns autores vêem essa postura do cineasta 

como uma crítica ao tipo de apelo usado pelo governo, no contexto da Ofensiva 

Revolucionaria, para mobilizar a população, quando foram usados estímulos materiais em 

                                                 
92 La última cena obteve prêmios em festivais na Espanha, Estados Unidos, Inglaterra, França, Venezuela e 
Portugal. Em 1978 foi o Grande vencedor do Júri Popular na II Mostra Internacional de Cinema de São 
Paulo. GARCÍA BORRERO, J. A. Op. Cit., pp. 28-33; 345. 
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vez dos estímulos morais anteriormente defendidos por Che Guevara93. Não endossamos, 

entretanto, essa interpretação: mais que fazer a apologia desse ou daquele estímulo, o que 

nos parece é que a crítica se dirige aos rumos tortuosos do socialismo cubano, à 

manipulação das massas. No final de sua vida, Alea criticou explicitamente a Ofensiva 

Revolucionaria, afirmando que o sistema econômico se estruturara sobre um gigantesco 

erro, e também condenou o idealismo, o paternalismo, o voluntarismo e a falta de sentido 

prático como males solidificados do governo cubano.94  

Apesar dessas críticas, não se pode dizer que o filme seja pessimista. Vale destacar 

que finais redentores ou as escancaradas celebrações da Revolução foram absolutamente 

presentes nas produções do ICAIC, dessa época: enquanto que  El otro Francisco termina 

com a menção honrosa aos heróis libertadores; em Una pelea... as visões premonitórias do 

personagem Juan Contreras garantem a presença no filme, dos rostos de Martí, Che e Fidel 

(ainda que sob a forma de espectros). No filme seguinte de Alea, La última cena, a 

mensagem não chega a ser tão “direta”, mas é muito sugestiva: na seqüência final o herói, o 

negro mais rebelde e corajoso, corre exultante rumo à sua liberdade, numa região 

montanhosa parecida com a Sierra Maestra.95 

Críticas também estão presentes em La última cena: as distorções do socialismo e o 

uso manipulador de certo discurso ideológico continuavam sob a mira de Alea, como ele 

próprio esclareceu: En todas partes hay gente que asume al comunismo como una religión. 

Creo que es funesto, porque así empiezan a distorsionar su sentido. Quizás La Última 

Cena contribuya a hacerlo entender.96 Nos anos 70, a abordagem das relações entre 

religião, política e ideologia, privilegiando esse primeiro elemento (o qual era permitido e 

desejável criticar, dada a perspectiva marxista preponderante) já era uma vertente 

significativa na produção documental e de ficção, e na própria cinematografia de Alea é 

uma constante.97 Explorando uma equação já conhecida e contando com a consultoria do 

                                                 
93 SCHROEDER, P. A. Tomás Gutiérrez Alea. The dialectics of a filmmaker. New York: Routledge, 2002, p. 
77 e ROCA, Sergio. “Cuban Economic Policy in the 1970’s: the Trodden Paths” in HOROWITZ, Irving 
Louis. Cuban communism, third edition. New Brunswick: NJ: Transaction Books, 1977, pp. 265-301. 
94 ÉVORA, J. A. Tomás Gutiérrez Alea . Op. Cit. pp. 134; 139. 
95 Há quem sugira também que um tropel de cavalos mostrado rapidamente nessa cena, poderia ser 
interpretado como  uma alusão a Fidel, cujo apelido popular em Cuba, como já mencionamos, é El Caballo.   
96 Citado por ANSARA, Martha “Tomás Gutiérrez Alea. Film Director”. Cinema papers. Trad. José Antonio 
Évora Melbourne, mai-jun 1981, p. 140. Ver também ÉVORA, J. A. Op. Cit., p. 45.  
97 No plano da ficção, os seguintes filmes discutem aspectos da religiosidade popular: Cumbite, Tomás 
Gutiérrez Alea (1964); Una pelea cubana contra los demonios, Tomás Gutiérrez Alea (1971); Los días del 
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historiador Manuel Moreno Fraginals98, Alea abordou nesse filme, com um aval 

“acadêmico”, o momento em que Cuba, após a Revolução Haitiana, passou por uma intensa 

transformação para aumentar sua produção canavieira e dar conta de novas demandas, 

ocasionando o aumento da  exploração dos escravos. O filme privilegiava, de um lado, a 

convivência entre atraso e modernidade em Cuba; de outro, a repercussão das idéias 

ilustradas e do uso da religião para o controle da escravaria e o aumento da produção99. 

As estratégias de super-aproveitamento da mão de obra escrava, abordadas pelo 

filme, provavelmente tinham um sabor amargo para o público se consideramos que era 

relativamente recente o fracasso da “Safra dos 10 milhões” (1970), meta para a qual toda a 

população tinha sido convocada e se dedicara intensamente durante um ano. Além disso, 

eram cotidianos os reiterados discursos em prol do sacrifício coletivo e as “pregações” 

marxistas justificando novas metas e o dever do povo em colaborar.  

Apesar da importância da legitimidade conferida por Moreno Fraginals ao filme, é 

importante destacar que esse historiador não estava situado dentre aqueles “de primeiro 

escalão”,  que se concentravam na Universidade de La Habana. Sua obra era considerada 

algo polêmica pois demonstrava o papel ativo da burguesia cubana no período colonial, 

apresentando sua força política em negociações que negavam a condição de Cuba como 

mera “vítima” do imperialismo espanhol, e as tensões entre o sistema escravista e a 

implementação de tecnologia na produção açucareira. Fraginals endossava a importância da 

elite criolla cubana - a sacarocracia - como “forjadora da nacionalidade”, o que 

desagradava o grupo marxista dogmático do meio historiográfico, que atribuía esse papel às 

classes médias e populares, valorizando a tradição de luta desses setores como elemento 

                                                                                                                                                     
agua, Manuel Octavio Gómez (1971); La última cena, Tomás Gutiérrez Alea (1976) e La tierra y el cielo, 
Manuel Octavio Gómez (1976). 
98 Moreno Fraginals (1920-2001) descreveu a notícia que inspirou o argumento do filme, datada de 1789, em 
seu livro El Ingenio: el complejo económico social cubano del azúcar. Tomo I (1760-1860). La Habana: 
Comisión Nacional Cubana de la UNESCO, 1964, p. 49, contando que o Conde da Casa Bayona, após ter 
ceado com escravos, havia sido vítima da traição dos mesmos, mas conseguira controlar a revolta e punir a 
escravaria com a decapitação de vinte escravos. 
99 Por meio das chamadas “Explicaciones de la doctrina cristiana compiladas para los negros simples”, 
segundo KING. J. El carrete mágico. Op. Cit., p. 231.Em 1789 foi promulgada a Real cédula e instrucción 
circular a Indias, sobre la educación, trato y ocupación de los esclavos, um documento que ditava normas 
para que os senhores evitassem abusos e obtivessem, através da religião, maior eficácia na disciplinarização 
dos escravos. Ver: MARQUESE, R. Feitores do corpo, missionários da mente:senhores, letrados e o controle 
dos escravos nas Américas, 1660-1860. São Paulo: Companhia das Letras, 2004, pp. 200; 207-209; 385. 
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essencial da cubanía.100 Essa parceria entre Alea e Fraginals representou a adesão ao 

projeto de celebração da memória nacional (os “Cem Anos de Luta” nos quais se inseria a 

temática da escravidão), porém numa perspectiva crítica e que abria a discussão sobre a 

história político-econômica do país a partir de uma outra vertente interpretativa. Orientado 

por esse caminho de análise, Alea alterou, no filme, algumas características do fato 

histórico que deu origem ao roteiro.  

O acontecimento que serviu de argumento havia sido publicado num jornal, em 

1789, e divulgado por Moreno Fraginals ao realizar suas pesquisas. Tratava-se de uma 

rebelião ocorrida num engenho de cana, após um episódio inusitado: um Conde, 

proprietário do Engenho,  convidara 12 escravos para cear com ele na noite de quinta-feira 

da Semana Santa, como forma de expressar sua bondade cristã. Após a ceia, entretanto, os 

escravos iniciam uma rebelião, incendeiam o engenho e, por fim, são capturados e 

degolados. A causa da rebelião, no filme, é atribuída a uma falsa promessa feita pelo 

Conde, que durante a ceia mostra-se caridoso e anuncia a seus escravos que não 

trabalhariam no dia seguinte (Sexta-feira Santa), atendendo a um pedido do capelão do 

Engenho de que os feriados religiosos fossem respeitados. Ao amanhecer, entretanto, o 

feitor, autorizado pelo patrão, convoca todos ao trabalho, e a indignação provocada pela 

“traição” do Conde é o estopim de uma revolta, que desencadeia a fuga de vários daqueles 

que haviam participado da ceia.  Controlada a rebelião e capturados quase todo os escravos 

(menos um, o rebelde Sebastián), no último dia da Semana Santa, o Conde celebra uma 

missa diante de todo o engenho, tendo em torno de si onze cabeças fincadas em estacas, 

daqueles que tinham sido seus “apóstolos” durante a ceia.   

Apesar da rebelião ter ocorrido em 1789, o filme menciona que o fato teria se 

passado durante a Semana Santa, “no final do séc. XVIII”. Essa mudança era proposital 

pois permitia que se fizesse relação entre o acontecimento relatado e a revolta ocorrida no 

Haiti (então São Domingos), em agosto de 1791, que acarretou a vinda de cerca de trinta 

mil emigrantes franco-haitianos a Cuba, e mudou significativamente a sociedade e o 

                                                 
100 Fraginals, nos anos 60, se posicionou contra a historiografia tradicional cubana e defendeu a necessidade 
do engajamento político do historiador em seu ensaio La Historia como arma, dedicado a Che Guevara. A 
partir dos anos 70 e nas décadas seguintes, principalmente depois de partir de Cuba, se tornou cada vez mais 
crítico em relação ao regime cubano. Fraginals faleceu em 1994, em Miami. DE LA FUENTE, Alejandro. “El 
legado de Moreno Fraginals”. El Nuevo Herald, Miami, 21/05/2001, e MORENO FRAGINALS, M. 
“Cuarenta años: crónica de una decadencia”. Revista Hispano-Cubana, Madrid, núm. 4, mayo-septiembre, 
1999, pp. 27-33. 
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sistema de produção. O destaque, nesse filme, à experiência haitiana e seu impacto em 

Cuba, valorizava a importância da propagação dos efeitos de uma revolução101.   

Se nos negrometrajes temos, timidamente, a exposição superficial de alguns 

elementos da cultura afro-cubana, nesse filme de Alea vemos maior preocupação com os 

detalhes, tanto na representação da religiosidade vodú, como no cuidado com a simbologia 

presente na dança e no canto iorubá, que também exercem uma função narrativa, dentro do 

filme. Além disso, é nítida a preocupação do cineasta em apontar a diversidade étnica da 

população escrava em Cuba, bastante estereotipada no cinema, construindo por meio da 

fala, do tipo físico, do figurino e dos modos, negros que representam povos distintos como 

congos, mandingas e carabalís.102 A pesquisa prévia e a preocupação com os detalhes 

assinalados significaram, para a época, um avanço na qualidade de tratamento dessa 

temática pelo cinema cubano. Lembramos que, segundo a política cultural estabelecida em 

1971, essa formas de diferenciação cultural não eram bem-vindas, ao contrário, eram 

tratadas como diversionismos, “exotismos” e outros termos pejorativos.    

O ponto alto do filme é a cena da ceia, que dura 55 minutos: o cenário, a fotografia 

e toda a mise en scène têm tratamento diferenciado em relação ao restante do filme103. Alea 

toma como modelo, para a cena, a pintura “A Última Ceia” de Da Vinci,  promovendo  

associações entre alguns escravos e os apóstolos bíblicos, e tecendo curiosos diálogos que 

sintetizam o estranhamento mútuo, o mal-estar, a hipocrisia e a tensão presente num certo 

jogo de tolerância e acusação entre os participantes, que também são sugeridos no 

quadro104. Através de uma conversa permeada por parábolas bíblicas e lendas iorubás, os 

                                                 
101 Cuba conquistou a supremacia, antes detida pelo Haiti, da produção açucareira no mercado mundial após a 
rebelião escrava em São Domingos (Saint Domingue, antiga capital haitiana de possessão francesa), em 1791, 
que deu início à revolução que resultou na conquista da independência daquele país, em 1804. Esta e as outras 
rebeliões escravas desestruturaram por completo o sistema de produção de açúcar e café haitiano, e como 
conseqüência, a partir de 1792, a produção cubana ganhou tão grande impulso que, em 1830, a Ilha era a 
maior produtora de açúcar no mercado mundial. MARQUESE, R. Op. Cit, p. 387. 
102 Para a correta caracterização dos mesmos, contou com a consultoria de Rogelio Martinez Furé e Nitza 
Villapol, estudiosos da cultura africana. 
103 Analisamos o filme com maior detalhamento em VILLAÇA, M. “A cena político-cultural cubana dos anos 
setenta: uma análise histórica do filme A Última Ceia”. MORETTIN, E., NAPOLITANO, M. et alli. História 
e Cinema. Análise fílmica, análise histórica. São Paulo: Alameda / História Social – USP, no prelo. 
104 Obra feita  especialmente para o refeitório dos frades dominicanos da Igreja Santa Maria della Grazie, em 
Milão, entre 1497 e 1499. Tornou-se referencial em seu gênero pois além de suas qualidades estéticas, nela 
era ressaltada, pela primeira vez, a tensão provocada por Jesus Cristo ao profetizar que um dos ali presentes 
iria traí-lo. A questão do “livre arbítrio”, muito cara aos dominicanos, era valorizada por Da Vinci numa 
representação  que se esmerava em individualizar as reações, dúvidas e angústias dos apóstolos.  Alea procura 
reproduzir essa tensão e as diferenças individuais, expressas no quadro, nesta cena do filme. 
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escravos e o Conde expõem suas visões da escravidão e contrapõem sutilmente seus 

argumentos. Nessa conversa, o Conde se empenha em ganhar a confiança de cada um dos 

seus “discípulos” e é bem sucedido em relação a vários deles. Entretanto, além dos escravos 

que acreditam em suas palavras, há aqueles que fingem ou buscam apreender os 

argumentos bíblicos do Conde, para apresentar suas discordâncias e reivindicações dentro 

do mesmo código, sem quebrar o pacto de aparente cordialidade. Acreditamos que há uma 

analogia entre os diálogos do filme e a situação dos intelectuais cubanos em relação ao 

discurso político-cultural propagado pelo governo: enquanto uns o incorporam, de fato, e 

aderem à política oficial, outros aprendem a sobreviver – e a conviver com o poder -  

manipulando certos códigos verbais e de conduta, e explorando, como Alea, o recurso do 

duplo sentido.  

O final do filme nos mostra o Conde, vítima de sua própria armadilha,  

personificando a contradição entre o discurso e a prática política, evidente nas ações da 

sacarocracia cubana. Essa diferença entre discurso e prática também estava presente na 

linha assumida pelo governo cubano em relação aos intelectuais. Após se sentir traído, o 

Conde esquece suas promessas, seus “princípios cristãos” e se revela um tirano implacável 

e impiedoso com todos os escravos. A trajetória de seu personagem revela o descompasso 

entre o discurso benevolente e a prática que o anula ao instaurar a violência sem disfarce, 

quando o poder se encontra ameaçado. Este processo ocorreu em Cuba nos momentos de 

fechamento político orientado pelo governo, que não titubeou em punir de forma exemplar 

– como aconteceu no Caso Padilla – os que ameaçavam o regime. O filme traz uma crítica 

indireta à repressão e ao autoritarismo de um poder que se apresenta como libertário e 

igualitário. Dessa forma, acreditamos que a abordagem do passado feita por Alea, como 

sugere Pierre Sorlin em relação aos filmes históricos, “procura interferir nas lutas políticas 

do presente”105, ao trazer à tona a crítica que ele já proferira nos anos 60 e cuja enunciação 

explícita era impraticável, naquele momento.  

Enquanto o Conde personifica o poder, o personagem do técnico de açúcar franco-

haitiano, Dom Gaspar Duclé, desempenha um sofisticado papel de “consciência” e profeta, 

no filme, pois desde o início prenuncia e age como quem soubesse do que estava por 

                                                 
105 SORLIN, P. La storia nei film: interpretazione del passato. Firenze: La Nuova Itália, 1984, apud RAMOS, 
A. F. Canibalismo dos Fracos.... Op. Cit., pp. 32-33. 
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ocorrer106. Possui grande bagagem cultural, é um entusiasta da modernização, do progresso 

e guarda a memória recente da revolução no Haiti. Sua postura em relação aos demais é 

ambígua e dissimulada, pois não se identifica com ninguém: despreza o Conde, repudia a 

violência excessiva do feitor, não freqüenta a Igreja, aparenta ser racista mas não castiga os 

escravos que com ele trabalham na Casa de Purgar e chega a acobertar o escravo mais 

perigoso, Sebastián, colaborando com sua fuga.  

No comportamento de Gaspar e nas relações que este mantém com os outros 

personagens  encontramos algumas semelhanças com as atitudes dos intelectuais cubanos, 

nos anos 70: a contenção, dado o patrulhamento ideológico vigente, a negociação pessoal 

com as autoridades para a garantia de trabalho e proteção, além da “consciência” e 

impotência em relação aos problemas vigentes. Algumas interpretações, inclusive, 

defendem que Gaspar, ambíguo, seria uma espécie de “alter ego” do próprio Alea107. No 

entanto, mais que buscar associações, é imprescindível levar em conta que o cineasta usou 

de dialogismo para expressar suas críticas e opiniões, isto é, não acreditamos que ele as 

exprima especificamente por meio das falas e atitudes de Gaspar: na cena da ceia, por 

exemplo, há argumentos que são proferidos pelos escravos e gestos subversivos executados 

pelo líder negro, Sebastián,  que também poderiam expressar suas opiniões ou desejos.  

Esse escravo rebelde também é um personagem bastante simbólico: logo demonstra 

ter consciência dos limites da “bondade” do Conde, permanece praticamente calado durante 

a ceia, mas fala no momento certo (quando aquele está dormindo), conclamando  seus 

companheiros à luta. Apenas Sebastián consegue escapar da repressão do Conde: todos os 

demais morrem decapitados. Sua força e bravura são associadas a certos poderes mágicos 

da natureza - que remetem ao mito de Makandal108  - o toque de real maravilhoso no filme, 

sobre o qual caberia diversas interpretações metafóricas.  De toda forma, também por meio 
                                                 
106 Segundo Alea, o técnico açucareiro é a burguesia incipiente, propondo a exploração modernizada. É 
também a má consciência do Conde, aquele que sabe por onde “caminham as coisas”. OROZ, S. Tomás 
Gutiérrez Alea, os filmes que não filmei. Trad. de Sílvia de Barros. Rio de Janeiro: Anima, 1985. p. 147. 
107 DAVIS, Natalie Zemon. Slaves on screen. Film and historical vision. Massachusetts: Harvard University 
Press, 2000. 
108 Dom de transformação por ação de uma feitiçaria atribuído ao líder rebelde François Makandal pelo povo 
negro haitiano, queimado publicamente pelas autoridades francesas em 1757. Makandal dizia ser capaz de se 
metamorfosear em pássaro e outros animais, se fosse capturado e a população escrava acreditou que ele assim 
havia conseguido se safar da morte. O “poder de Makandal” se incorporou, como crença, às práticas do vodú, 
tomando parte da religiosidade haitiana. No filme, há a sugestão de que Sebastián tem esse poder e dele se 
utiliza ao se servir de pó mágico que leva numa trouxinha. 
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de Gaspar e Sebastián, o filme faz a apologia da  vitória da  “consciência”  sobre a 

“ideologia”.  

A Última Ceia foi dedicado explicitamente à memória de Sara Gómez, ex-assistente 

de Alea e nessa dedicatória podemos entrever uma homenagem à disposição crítica de Sara,  

que problematizava o racismo, a marginalização social e a difícil adequação da população 

da periferia aos novos valores revolucionários, outra forma de ler as dissociações entre 

discurso e prática. Após a estréia, o filme, que foi muito mal lançado em Cuba, fez mais 

sucesso no exterior109. A decepcionante recepção inicial no país acabou sendo compensada 

pela consagração gradual que ocorreria ao longo dos anos seguintes. Inegavelmente, o filme 

foi um marco importante na trajetória profissional de Alea, que logo em seguida radicalizou 

sua crítica, com o filme Los Sobrevivientes (1978)110 e publicou  Dialéctica del espectador, 

coletânea de ensaios que sintetizou suas idéias sobre o cinema e o ofício do cineasta.111 

Abordaremos, no tópico seguinte, formas diferentes encontradas por outros 

cineastas de dialogar com as questões relacionadas à política cultural e aos impasses do 

final da década.  

 

3. O enfoque dos problemas do cotidiano nos anos 70 

3.1. A  mulher e a Revolução: Retrato de Teresa  

 

Nos anos 70 foram produzidos filmes que procuraram  aprofundar a reflexão sobre a 

sociedade cubana a partir de temas históricos como a escravidão, como vimos. Alguns 

cineastas, entretanto, optaram por explorar o universo popular – temática valorizada pela 

política cultural e pelo realismo socialista112 -  e recorreram ao melodrama como forma de 

                                                 
109 Depoimento de Tomás Gutiérrez Alea in GARCÍA BORRERO, J. A. Op. Cit.  p. 343. 
110 Filme que traça uma espécie de percurso histórico dos anos 50 aos 70, ao narrar a história de uma família 
aristocrática que resolve ignorar a Revolução e se isolar em sua propriedade, resistindo às transformações, e 
vivendo, nesse isolamento autofágico, um processo de crescente degradação (moral, humana, material), que 
culmina num estado de selvageria tal que os familiares passam a se devorar. É a obra mais sórdida de Alea, 
bastante perpassada pelo humor negro, ao retratar, por exemplo, o membro mais “intelectualizado” da família, 
como um alcoólatra convicto, e esta, como metáfora do Estado cubano. Há também uma passagem, muito 
clara como crítica em relação à política educacional cubana: os homens mais velhos da família resolvem 
manter os jovens entretidos com muito esporte, muita atividade física e coletiva para manter o moral alto e 
suas convicções “livres de contaminação”. 
111 Ver OROZ, S. Op. Cit.,p. 154. 
112 O cotidiano como temática era defendido na URSS por Zhdanov, em 1934, e de forma um pouco 
diferenciada por Plekhanov, que considerava necessário mesclar o real e o ideal. Ver PLEKHANOV, G. 
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abordar os desafios do cotidiano, os problemas familiares, o papel da mulher na sociedade, 

a transformação dos valores e comportamentos desde o início do regime socialista em 

Cuba, dentre outros temas associados ao dia-a-dia da população. 

Os filmes sobre temas relacionados ao cotidiano e à família invadiram as telas de 

cinema na Ilha, na passagem dos anos 70 para os 80.113 Sua produção foi estimulada, em 

parte, pela promulgação do Código da Família, em 1975. Esse Código continha um 

conjunto de leis que procurava minimizar a questão da “dupla jornada” da mulher cubana, 

bem como combater o machismo reinante na sociedade, uma vez que isto dificultava a 

atuação política, partidária e trabalhista das mulheres. Sucintamente, ele estabelecia que o 

homem deveria cooperar nas tarefas domésticas, e que ambos tinham os mesmo direitos e 

deveres em relação à família. O governo cubano se empenhava, dessa forma, em garantir 

que a mulher, força de trabalho fundamental na sociedade pós-Revolução, desempenhasse 

sua função produtiva e assumisse funções laborais e políticas sem maiores entraves, pois, 

além da importância econômica dessa participação, o engajamento da mulher era essencial 

na mobilização das massas.  

 O filme Retrato de Teresa, de Pastor Vega, de 1979, aborda essa temática. Narra os 

conflitos e diferenças ideológicas de um casal (Teresa e Ramón), explorando os dilemas 

que acompanhavam a discussão sobre o cumprimento do  Código: a necessidade de garantir 

a vida social da mulher, a dupla moral envolvendo a infidelidade masculina e feminina,  os 

preconceitos em relação à lei de divórcio e os deveres de uma mãe. Teresa é uma operária 

têxtil, sindicalista, mãe de dois filhos, que entra em atrito com seu marido Ramón, machista 

e ciumento, que lhe cobra mais dedicação a seus deveres de mãe e de dona de casa. Os 

personagens enfrentam a difícil conjugação entre a vida profissional e familiar de Teresa, 

que também tem que se defrontar com um ato de infidelidade de Ramón. 

 O sucesso de bilheteria do filme, que motivou debates acalorados na imprensa, 

envolvendo até o meio universitário114, ocorreu em virtude da identificação da população 

                                                                                                                                                     
L’arte et l’a vie sociale” in Oeuvres philosophiques. Moscou: Édition du Progrès, 1982. Apud ROBIN, R. Op. 
Cit., p. 177 
113 Entre 1978 e 1982 foram feitos seis filmes sobre temas atuais, e esse número dobra entre 1982 e 1988. 
ÉVORA, J. A. “De frente al paredón. Entrevista a Julio García Espinosa”. Diário de la Juventud Cubana, La 
Habana, 1988, pp. 8-9. 
114 Alcançou meio milhão de espectadores em dois meses e foi comentado em cerca de 20 artigos, no 
Granma. GONZÁLEZ ACOSTA, A. “Con Teresa, punto y seguido...” Cine Cubano núm. 97, 1980, p. 113-
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com os dramas de um e de outro, reforçada por um final aberto, na última cena, que não 

deixava claro se o casal se separaria ou não, uma vez que Ramón se arrepende por trair 

Teresa, mas não abre mão de suas convicções. Além da força emotiva do debate sobre a 

moral e a fidelidade, acreditamos que o sucesso do filme, que chegou a ser exportado para a 

Índia115,  também se explique por ter propiciado uma espécie de “desabafo coletivo”.   

As frustrações de Teresa, que enfrentava muitas solicitações no emprego, o acúmulo 

de tarefas domésticas, as filas para conseguir comida, se tornam ainda maiores quando tem 

que enfrentar o machismo do marido. Além disso, Teresa tinha que reservar parte de seu 

tempo para “servir à Revolução”: horas extras, trabalho “voluntário”, reuniões sindicais, 

exercícios militares, etc. O tema do machismo, além de fazer a apologia da igualdade de 

direitos entre homem e mulher, também servia de canal para um protesto velado: o excesso 

de trabalho e de obrigações a que a mulher  - mas não só a mulher - era submetida, no 

contexto das mobilizações e planificações econômicas, desde o final dos anos 60, 

principalmente após a Ofensiva Revolucionaria. 

Na década de 70, a valorização da mulher militante passou a ser muito grande nos 

filmes e na revista Cine Cubano. A escolha da atriz Daisy Granados para o papel de Teresa 

também vinha ao encontro dessa valorização116. Granados passou a encampar causas 

feministas, após a estréia do filme, num contexto em que essa discussão veio à tona na 

sociedade também devido à repercussão do suicídio de Haydeé Santamaría, ex-guerrilheira 

de Sierra Maestra, ex-esposa do Ministro da Cultura Armando Hart, e presidente da Casa 

de Las Américas 117.  

Diversos filmes produzidos nos anos 80 abordaram a discussão do machismo na 

sociedade. O melodrama Habanera (1984), de Pastor Vega (mesmo diretor de Retrato de 
                                                                                                                                                     
127. PRIETO, Lourdes. “Retrato de Teresa: de la realidad a la ficción”, Cine Cubano, núm. 98, 1980. p. 126-
129. Foi considerada a 5º maior bilheteria da história do ICAIC (ver Anexos). 
115 Segundo depoimentos de Hector García Mesa, ao ser exibido na Índia, provocou protestos e discussões.  
VALERIO, Marcus. “Entrevista Héctor García”. Cine Imaginário, núm. 1, Rio de Janeiro, dezembro 1985, 
pp. 6-7. 
116 Daisy personificava, em termos de imaginário, o ideal da mulher completa, bonita e militante A atriz 
participara da Asociación de Jóvens Rebeldes, do CDR e havia sido modelo em desfiles organizados pela 
Federación de Mujeres Cubanas. GONZÁLEZ, J. A. “Retrato de Daisy Granados”, Cine Cubano núm. 104, 
1983, pp. 1-7. 
117 Em 26/07/1980, em pleno feriado nacional de comemoração do desembarque do iate Granma (efeméride 
consagrada como o início da Revolução). Uma das supostas causas do suicídio teriam sido problemas afetivos 
com o ex-marido, Armando Hart. O espanto coletivo causado pelo suicídio de uma ex-guerrilheira, 
aparentemente bem sucedida uma vez que se tornara uma dirigente prestigiada politicamente, amplamente 
reverenciada, adensou a discussão sobre a qualidade de vida e a identidade da mulher cubana. 
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Teresa), também protagonizado por Daisy Granados, explorava, por trás dos dilemas de 

uma psicóloga, a idéia de que não havia uma igualdade de oportunidades de trabalho para 

ambos os sexos, como apregoava o governo, e que sucesso profissional da mulher não 

implicava em sucesso pessoal118. Do mesmo ano data a comédia Los pájaros tirándole a la 

escopeta, de Rolando Díaz, sobre conflito de gerações, que trata do machismo de um rapaz 

em relação à sua mãe, divorciada, quando esta começa a namorar justamente aquele que 

será o sogro do filho. Essa temática do machismo foi tão reiterada, saturando o público e a 

crítica, que esta rotulou jocosamente o conjunto desse filmes, que configura uma verdadeira 

“onda” na história do cinema cubano, de febre do machismo-leninismo. 

Além da questão da mulher, outro aspecto do filme Retrato de Teresa que marcou  

as discussões de época, foi o naturalismo usado ao retratar a família cubana119. Nos anos 

70, o naturalismo, no cinema, dividia opiniões em Cuba, servia como contraposição ao 

realismo socialista  e influenciava os cineastas e roteiristas a ponto de ser amplamente 

discutido num filme bastante metalingüístico de Tomás Gutiérrez Alea: Hasta Cierto Punto 

(1983), do qual trataremos no próximo capítulo.  

 Desde o início dos anos 60, época da discussão das vantagens e dos limites do neo-

realismo italiano, um filme de ficção não motivava tantos debates sobre a questão da 

representação da realidade “nua e crua” do cotidiano como Retrato de Teresa. Nesse filme, 

vemos o dia-a-dia de uma casa comum sendo revelado de forma nada poética: numa das 

seqüências Teresa desempenha, quase que em tempo real, incontáveis tarefas domésticas, e 

a câmera enfoca a louça suja na pia, o leite derramado, os baldes para cá e para lá, os 

cabelos desgrenhados, etc.  

Já há algum tempo os documentários cubanos exploravam imagens de violência, e 

cenas fortes, principalmente para retratar os horrores fora de Cuba (guerra do Vietnã, a 

fome na América Latina, etc) ou a bravura de revolucionários (cenas de guerrilhas, imagens 

da época da Revolução, etc). No entanto, o reduto doméstico e a família cubana eram 

                                                 
118 Nesse filme de qualidade contestável, cujo roteiro é de Ambrosio Fornet, a trama incorpora elementos mais 
complexos à discussão do machismo. A protagonista (psicóloga), descobre que é traída pelo marido ao tratar 
da amante deste, uma jovem brasileira, e tem dificuldades de tomar uma decisão a respeito. PARANAGUÁ, 
P. “News from Havana: a restruturing of the cuban cinema”. Framework núm. 35, 1988, p. 92. 
119 O naturalismo, segundo Ismail Xavier pode ser definido como “construção do espaço cujo esforço se dá na 
direção de uma reprodução fiel das aparências imediatas do mundo físico, e à interpretação dos atores que 
busca uma reprodução fiel do comportamento humano, através de movimentos e reações ‘naturais’”, em O 
discurso cinematográfico: opacidade e transparência. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1984, pp. 31-32. 
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preservados e enaltecidos. Esse filme, de certa forma, mostrava a crise do casamento e da 

família, tangenciando questões da revolução comportamental dos anos 60, abafada em 

Cuba, e abordadas nessa obra a partir do discurso político oficial.  Ainda não havia espaço, 

no cinema cubano, para as discussões sobre  homossexualismo e outros temas condenados 

na parametraje, porém, a questão feminista ganhara conotação oficial.  

Da mesma forma que a questão do negro apareceu revestida da efeméride dos “Cem 

Anos de Luta” e de outros temas políticos nos negrometrajes, abrindo caminho para uma 

perspectiva crítica mais profunda, que podemos ver, por exemplo, em La última cena; o 

filme Retrato de Teresa também trouxe à tona a condição da mulher, os problemas 

familiares que se diversificariam em diversos outros temas, como o drama do  exílio. No 

item a seguir, focamos esse tema do exílio, que nos permite constatar que o cinema cubano 

continuou a explorar cautelosamente os assuntos polêmicos, ainda que o ICAIC estivesse 

sob maior controle, após 1976; e a trajetória de Jesús Díaz no Instituto, que nos oferece 

mais elementos para a análise da política cultural cubana.   

 

3.2. A trajetória cinematográfica de Jesús Díaz e a temática do exílio 

 

O escritor Jesús Díaz é geralmente citado como caso sintomático dos dilemas e 

contradições incorporados por um tipo de intelectual, existente ainda hoje em Cuba, que 

não chega a ter uma postura apologética em relação ao governo, mas também não vai fundo 

na problematização da situação política nacional em suas obras. Isto é visível em Las 

iniciales de la tierra120, uma de suas publicações mais importantes. Apesar de manter uma 

atitude política moderada, enquanto viveu em Cuba, Jesús Díaz sofreu, algumas vezes, as 

conseqüências de medidas de cerceamento e censura, em virtude de sua oscilante adesão ao 

discurso governamental e o grau de exposição pública resultante de atividades variadas, 

como professor universitário, editor de revista e liderança política no meio literário. Suas 

seguidas destituições de cargos, entre 1967 e 1971 (da direção do suplemento El Caimán 

Barbudo, da direção da revista Pensamiento Crítico e do seu cargo no Depto. de Filosofia 

                                                 
120 Romance escrito em 1981 e publicado em 1987 pela Editorial Letras Cubanas. A obra de Díaz (contos e 
romances)  inaugurou uma nova etapa na narrativa cubana. Ver ZARAGOZA, F. “Las palabras perdidas: la 
narrativa cubana en el contexto de la Revolución”. São Paulo: Jornada Cubana, Prolam/USP, 21 de maio de 
2002, digit. 
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da Universidade de Havana) representam um processo gradual de perda de espaço de 

atuação, e o conseqüente deslocamento desse intelectual para o Instituto de Cinema.   

Díaz, como os demais membros da revista e do Departamento mencionados foram 

acusados de diversionismo ideológico121, acusação que vinha acompanhada da cobrança da 

admissão dos erros cometidos, nos moldes da mea culpa feita por Padilla. Todos os 

acusados tiveram seus livros retirados de circulação a partir de maio de 1971, foram 

“silenciados” ou transferidos para outros setores. Tal transferência significava alocar o 

intelectual “desobediente” numa instituição em que dispusesse de menos liberdade de ação. 

Díaz e outros jovens escritores, nos anos 60, que chegaram a participar da Revolução 

pegando em armas (seja na derrubada da ditadura e nos episódios ligados à Sierra Maestra, 

seja no combate aos “contras”, na região de Escambray ou em Playa Girón) se sentiam 

intensamente comprometidos e responsáveis pelo processo político122. Essa mesma 

disposição é perceptível nos depoimentos e filmes de Tomás Gutiérrez Alea, Julio García 

Espinosa, Pastor Vega dentre outros cineastas que alternavam – ou combinavam – o 

entusiasmo com as conquistas sociais de Cuba e o desencanto com os rumos políticos e 

econômicos tomados no país.   

Entretanto, o caso de Díaz nos mostra que essa “combinação”, tolerada no cinema, 

não foi admitida no meio literário. E eram várias as razões para essa diferença: a maior 

“camuflagem” possibilitada pelo cinema, a necessidade dos escritores em disputarem 

espaço em revistas e editoras para conseguirem publicar seus textos, a intensa exposição 

individual no meio literário, em detrimento do trabalho em equipe, no cinema. Além disso, 

havia o histórico das disputas políticas entre grupos literários, enfim, inúmeras 

particularidades que fizeram com que a literatura fosse alvo mais vulnerável da política 

cultural governamental cubana que o cinema123. Nesse contexto, Jesús Díaz, inicialmente 

considerado um escritor engajado, nos anos 60124, acabou sendo tachado de suspeito e teve 

que reiniciar a sua trajetória como roteirista e cineasta do ICAIC. 

                                                 
121 Essa acusação era considerada menos pior que a de “contra-revolucionário” (sofrida por Padilla, Norberto 
Fuentes, César Lopez) e atingiu  vários poetas e literatos colaboradores do Caimán, como Victor Casaus, Luis 
Rogelio Nogueras, Eduardo Heras Leon, Rogelio Maya, Renato Recio. MARTÍNEZ- PÉREZ. Op. Cit. p. 383. 
122 Como Norberto Fuentes e Eduardo Heras León. ZARAGOZA, F. Op. Cit. 
123 Silvia Miskulin analisa pormenorizadamente os efeitos da política cultural no meio literário cubano em Os 
intelectuais cubanos e a política cultural da Revolução (1961-1975). Op. Cit.   
124 Seu livro de contos, Los años duros, publicado em 1966, obteve o Prêmio Casa de las Américas.  
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Como Díaz não era mais confiável, aos olhos do governo, como editor, jornalista, 

escritor ou professor, devido a sua atuação no suplemento El Caimán Barbudo, na revista 

Pensamiento Crítico e no também extinto Departamento de Filosofia da Universidade de 

Havana, tolerava-se que ele trabalhasse sob os olhares de Alfredo Guevara. Vemos então 

que ele é “confiado” à direção do ICAIC, e dentro do esquema quase industrial de produção 

cinematográfica, tem sua projeção como intelectual abafada, uma vez que passa a integrar 

equipes e não mais a trabalhar individualmente.   

A trajetória de Díaz nos ajuda a compreender a condição ambígua do ICAIC como 

um misto de “refúgio e prisão domiciliar” desse intelectual tronado como se dizia no jargão 

cubano, isto é, marcado, atingido pelo trovão (trueno) emanado das altas esferas do poder, e 

rebaixado a um cargo menor. Ser tronado significava ser acusado de alguma falha, o que 

implicava a destituição desse intelectual, que já não era mais considerado “revolucionário”. 

Ao ser transferido para o Instituto, Díaz recebeu do governo uma “segunda chance”, 

e decidiu aproveitá-la. Só ousou afrontar limites muitos anos depois, quando já havia 

readquirido a respeitabilidade política e passara a integrar a direção da célula do Partido 

Comunista que havia dentro do ICAIC, como Secretário Geral. Do ponto de vista da 

dinâmica histórica do ICAIC, a produção fílmica de Jesús Díaz e o restabelecimento que 

ocorreu, dentro do Instituto, de sua condição de “revolucionário”, nos dá a dimensão da 

engrenagem da política cultural cubana. Díaz se reabilitou politicamente ao se mostrar útil e 

fiel ao regime, enquanto esteve no Instituto, entre “vigiado” e “protegido”. O ICAIC foi, 

portanto, o espaço concedido pelo governo, para que ele demonstrasse que possuía valor 

como “intelectual revolucionário” – o que ele fez, até decidir romper definitivamente com o 

regime.  

 Durante esse percurso foi testando, pouco a pouco, sua liberdade dentro do Instituto 

e encontrou formas criativas de trabalhar com o cinema. Ao fazer o roteiro de Ustedes 

tienen la palabra (Manuel Octavio Gómex, 1973), por exemplo, usou a estratégia da 

narrativa aberta, que reapareceria, de forma muito melhorada, em seu romance posterior, 

Las iniciales de la tierra (1987). Essa estratégia, já usada por Alea em Memorias del 

Subdesarrollo (1968), consistia em deixar que o espectador imaginasse o desfecho ou, no 

caso de Ustedes tienen la palabra, julgasse se determinados personagens acusados de 

fraude eram culpados ou inocentes, a partir de várias versões do mesmo fato. Seguindo essa 
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“receita” reavivada por Díaz, várias vezes repetida durante os anos 70 e 80, os filmes 

ficcionais podiam ser montados como quebra-cabeças, o que acarretava em algumas 

vantagens: ao reconstituir processos contra as faltas comuns na sociedade - sabotagens, 

falhas ou ações criminosas - o cineasta contribuía para conscientizar o espectador  da 

gravidade de um ato “contra a Revolução”. Ao mesmo tempo, essa estratégia de roteiro 

conferia certa complexidade à trama, que, dessa forma, não se limitava à saída 

convencional do “final feliz” ou à mera arte-propaganda. 

 Entretanto, nem todos os cineastas souberam explorar bem essa proposta:  Como la 

vida misma (1985) de Victor Casaus, por exemplo, seguiu esse modelo mas foi um filme de 

qualidade duvidosa e de pouco sucesso125, que abordava a missão do Grupo Teatro 

Escambray (realmente existente e fundado pelo ator Sergio Corrieri, protagonista de 

Memorias). Esse grupo era incumbido de ajudar, no filme, por meio da encenação de um 

psicodrama, a conscientizar estudantes secundaristas envolvidos numa fraude escolar: a 

divulgação antecipada do gabarito de uma prova. A falha do filme estava no discurso, todo 

o tempo subjacente, que pregava que os alunos deveriam assumir sua culpa e se retratarem, 

não havendo, portanto, o “final aberto” que era um dos pontos altos dessa proposta de 

roteiro, por estimular a dúvida, a reflexão, autorizando o público a escolher.  

Ao longo dos anos 70, Jesús Díaz realizou documentários “encomendados”, como 

En Tierra de Sandino (1979), e outros de argumentos mais ousados. A partir de um enfoque 

que era autorizado, a saber: a “crônica do cotidiano”, Díaz soube abordar problemas mais 

profundos da sociedade, como a questão da emigração para os Estados Unidos, o exílio. De 

uma forma ou de outra, entretanto, suas limitações como cineasta ficam patentes quando 

confrontamos seus filmes com as versões literárias que elaborou a partir dos mesmos, e ele 

próprio nunca cansou de repetir o quanto se julgava, acima de tudo, um escritor.126  

Em Cincuenta y cinco hermanos (1978), Díaz documentou as reações pessoais de 

vários filhos de cubanos exilados nos EUA, que haviam partido com seus pais quando 

ainda eram crianças, e que naquele ano visitavam Cuba pela primeira vez, como integrantes 

                                                 
125 PADRON NODARSE, F. “Del fraude a la reflexión”. Cine Cubano núm. 116, 1986, pp. 78-79. 
126 Seu documentário Cincuenta y cinco hermanos (1978) ganhou uma versão literária, De la patria y el exilio 
(La Habana: UNEAC, 1979) que, por sua vez, inspirou seu longa-metragem de ficção Lejanía (1985). 
BUTTAZZONI, F. “Yo siempre sospeché de Jesús Díaz”. Cine Cubano núm. 104, 1983, pp. 120-121.  
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de uma brigada estudantil organizada pelo governo cubano, batizada de Antonio Maceo127. 

O filme propunha um apelo à tolerância, a possibilidade da reconciliação e a anistia aos 

emigrados, sem deixar de levantar dúvidas sobre o futuro do país, através do depoimento de 

um jovem, integrante da Brigada que, ao contrário de seus companheiros, se mostra 

desesperançado em relação ao regime socialista por ser filho de um preso político 

cubano128. A relação entre os cubanos “de dentro” e os “de fora” era um assunto delicado 

dentro do próprio ICAIC que, a essa altura, já havia perdido para o exílio inúmeros 

profissionais como Néstor Almendros, Roberto Fandiño, Eduardo Manet, Fausto Canel, 

dentre outros.  

A emigração de Cuba após a opção pelo socialismo teve alguns momentos de pico, 

e contribuiu para a constituição de uma populosa comunidade nos Estados Unidos, no final 

dos anos 80, de cerca de um milhão de cubanos (10% da população da Ilha), que 

aumentaria nos anos 90, em função do fenômeno dos balseros (assunto que retomaremos 

no próximo capítulo). Essa comunidade congregou grupos sociais bastante diversos. Nos 

primeiros anos da década de 60 partiram pessoas da classe média alta, muitos católicos, 

bem como crianças e jovens enviados por famílias abastadas, que temiam o regime 

comunista. No decorrer dos anos 70 e 80, essa emigração se diversificou: artistas, 

intelectuais, gente em busca de ascenção social, homossexuais, enfim, setores de diferentes 

estratos sociais passaram a compor o grupo de exilados129.   

                                                 
127 A Brigada Antonio Maceo congregou vários grupos nos Estados Unidos, como a Juventude Cubana 
Socialista, em Miami, o grupo católico organizado em torno da  revista Joven Cuba e o Grupo Areíto, em 
Nova York. Quatro participantes do Areíto (Román de la Campa, Lourdes Casal, Vicente Dopico e Margarita 
Lejarza) publicaram, em 1989, um livro de depoimentos sobre essa viagem a Cuba, que recebeu o Premio 
Casa de las Américas: Contra Vento e Maré. Trad. Leda Rita Cintra Ferraz. São Paulo: Alfa Ômega, 1980, 
11ª edição. Ver: HERRERA, M. C. e DE LA CUESTA, L. (eds) Itinerário ideológico/Antologia de Lourdes 
Casal. Miami: Instituto de Estudios Cubanos, 1982.   
128 CHIJONA, G. e CHAVEZ, R. “Filmar la espontaneidad. Conversación con Jesús Díaz sobre su filme 55 
Hermanos”, Cine Cubano núm. 96, 1980, pp. 104-110. Paulo Paranaguá salienta a ousadia desse filme. 
“Cincuenta y cinco hermanos”. Cine documental en América Latina. Madrid: Cátedra, 2003, pp. 360-363.  
129 Estimativas indicam que partiram 80 mil pessoas em 1961, e 70 mil em 1962. Cerca de 14.000 mil crianças 
foram enviadas aos Estados Unidos através da chamada “Operação Peter Pan”. Com a interrupção dos vôos 
aos Estados Unidos, após a Crise dos Mísseis, um êxodo de cerca de 3 mil pessoas aconteceu em outubro de 
1965, quando o porto de Camarioca, a oeste de Varadero, foi liberado para que exilados, com embarcações 
norte-americanas, buscassem parentes. Nesse mesmo ano foi assinada a Lei de Ajuste Cubano, acordada entre 
o presidente Johnson e Fidel, que reativou os vôos para os EUA por seis anos (até 1971), sob os auspícios do 
governo norte-americano,  por meio dos quais partiram cerca de 250 mil cubanos. PÉREZ, Louis. Cuba and 
the United States: Ties of Singular Intimacy. Geórgia: Athens, 1997, p. 253. Apud GOTT, R. Op. Cit, p. 244.  
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Ao final dos anos 70 já era enorme o número de famílias que tinha algum parente no 

exterior e, em vista disso, aumentava o desejo de rompimento do chamado “auto-bloqueio” 

(o isolamento dos cubanos, na Ilha) e certo otimismo no estabelecimento de intercâmbios 

com o exterior. Jesus Díaz mergulhou nessa temática, talvez por se identificar com aqueles 

que haviam sido considerados personas non gratas pelo governo, uma vez que banido do 

meio literário, vivia um “exílio interno” no ICAIC. Além disso, Havana, nesse momento 

(1979), sediava a conferência do Movimento de Países Não-Alinhados, e o governo 

cubano, empenhado nas cooperações militares com movimentos africanos e em liderar o 

bloco de não-alinhados no “Terceiro Mundo”, adotava uma postura mais flexível,  

retomando momentaneamente negociações diplomáticas com os Estados Unidos. Tal 

postura resultou na liberação de vôos que partiam de Cuba com cubanos que iam visitar 

suas famílias, e na permissão de que os parentes exilados visitassem Cuba130. Quase 

conjuntamente à realização de Cincuenta y cinco hermanos, em 1979, Díaz publicou um 

testemunho literário, De la patria y el exílio, bem recebido no meio intelectual e que lhe 

valeu o prêmio da UNEAC, nesse ano. 

Além de abordar esse tema difícil, Cincuenta y cinco hermanos mostrava, 

sutilmente, a complexidade da relação entre exilados e governo cubano. No filme, eram 

exibidas declarações de dirigentes comunistas um tanto desconcertantes para uma produção 

que atingiria as massas: o dirigente Carlos Rafael Rodríguez aparecia criticando o 

consumismo no país, algo que soava exagerado e até um pouco despropositado, uma vez 

que o povo cubano vivia há tempos com restrição de consumo ou diante da única 

possibilidade que era o consumo de produtos soviéticos. Também  mostrava o Ministro da 

Cultura, Armando Hart, hesitante e embaraçado com a pergunta sobre a possibilidade de 

filhos de exilados voltarem a viver em Cuba. Ao preterir os aspectos oficiais da visita 

(discursos, excursões a monumentos, etc) e apostar num “cinema de situações”131, Díaz 

focava o drama do indivíduo e as dificuldades do governo em se posicionar diante do 

                                                 
130 Cerca de 10 mil cubanos viajaram aos EUA para visitarem suas famílias, em 1979. As visitas de cubanos 
exilados na Ilha foram importantes para o ingresso de capital: por volta de 100 milhões de dólares entre 1979 
e 1980. SMITH, Wayne. The Closest of Enemies, a personal and diplomatic account of US-Cuban relations 
since 1957.  Londres: s/e, 1987,  p. 198. Apud GOTT, R. Op. Cit, p. 299.   
131 Paranaguá denomina assim o estilo desse documentário de Díaz, supondo-o inspirado pelo existencialismo 
de Jean-Paul Sartre, que definia tais “situações” como sendo certos momentos no cinema que adquirem total 
independência em relação ao filme e ao cineasta. PARANAGUÁ. P. “Cincuenta y cinco hermanos”. Op. Cit,  
p. 362. 
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crescimento da comunidade de cubanos no exterior. Essa dificuldade, bem como a distância 

entre os cubanos da Ilha e os do exterior aumentariam com o tempo, e só seriam retomadas, 

pelo cinema, no final dos anos 80. A partir de então, e ao longo dos anos 90 e no início do 

século XXI o tema do exílio se tornaria um moto continuo na cinematografia cubana132.  

 

3.3. O ICAIC e a ponte entre cubanos exilados e ilhados   

 

Antes de prosseguirmos abordando a maneira como a temática do exílio foi 

novamente explorada por Jesus Díaz, nos anos 80, cabe um parêntese a respeito de como 

essa questão era tratada pelo governo, até então, e o papel “diplomático” atribuído ao 

ICAIC de proporcionar diálogos com determinada fatia da comunidade cubana dos Estados 

Unidos. Essa missão exercida pelo Instituto e pela Casa de las Américas, foi abalada por 

um episódio dramático da história cubana, que influenciou a cinematografia dos anos 80. 

O final dos anos 70 representa um momento de busca de aproximação entre cubanos 

de “fora” e de “dentro”, e a exemplo da visita da Brigada Antonio Maceo, outras tentativas 

ocorreram nessa época. Cerca de 60 páginas de transcrição registram dois encontros entre 

Alfredo Guevara e a Comunidad Cubana en el Exterior, na sede do ICAP (Instituto Cubano 

de Amistad con los Pueblos), em Havana, em junho de 1979133. Se esses encontros, por um 

lado, ilustram uma certa “boa vontade” de ambas as partes, também revelam, por outro 

lado, as desconfianças mútuas em relação a essa difícil aproximação. Em ambas as 

ocasiões, foram registradas algumas perguntas, várias “interrupções de gravação” ou 

passagens notificadas com a observação Alguien dice algo, pero no se entiende, além das 

longas explanações de Guevara, que sempre iniciava com uma espécie de discurso de 

saudação e respondia às questões ao estilo de Fidel, ou seja, através de comentários que 

recuperavam a história e lançavam mão de exemplos e argumentos consagrados. Esses 

encontros, que trouxeram à Ilha cerca de 140 cubanos “dissidentes”, de várias áreas, 

                                                 
132 Ver DÍAZ, Désirée. “La mirada de Ovidio. El tema de la emigración en el cine cubano do los noventa”. 
Temas, núm. 27, oct-dic 2001, pp. 37-52.  
133 GUEVARA, A. “La revolución la hacemos para hacer más compleja la sociedad (09/06/1979)” e No se 
trata sólo de construir el socialismo, se trata de reencontrar a todos nuestros hermanos” (/0907/1979)”. 
Tiempo de Fundación. Op. Cit. pp: 338-377; 378-403. Parece haver um equívoco na segunda data e 
acreditamos que ambas tenham sido realizadas no mesmo dia. Os cubanos exilados, identificados na 
transcrição, que dialogam com Guevara nessas ocasiões são: Pedro Fuentes, Lourdes Casals, Héctor 
Fernández Badía, Reynaldo Jiménez, Román (na primeira) e José Puig e Carmelo Mesa-Lago (na segunda).   
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resultaram, ao que parece, de uma iniciativa do governo frente à disposição de diálogo com 

esses interessados. Segundo depoimento de um deles, Carmelo Mesa-Lago, o governo 

selecionou personas con distintos puntos de vista que estuvieran dispuestos a dialogar.134   

Esta perspectiva de reconciliação foi interrompida lodo depois, por um episódio, em 

1980, conhecido como Mariel, que provocou mudanças na política cultural do governo. 

Esse episódio consistiu no êxodo pelo Porto de Mariel, localizado nas proximidades de 

Havana, de cerca de 120.000 cubanos em direção aos Estados Unidos, após um grave 

incidente diplomático provocado, meses antes,  pela invasão de 10.000 cidadãos cubanos na 

Embaixada do Peru,  pedindo asilo135. 

 Após a invasão da Embaixada por um grupo que desejava emigrar, o governo 

cubano autorizou que “todos” os descontentes com o regime deixassem Cuba. Essa decisão 

ocorreu após negociações com o governo norte-americano, que logo se dispôs a receber os 

tais descontentes. O governo cubano, no entanto, decidiu liberar prioritariamente, a saída 

dos indivíduos “anti-sociais”: homossexuais, prostitutas, doentes mentais, presos comuns e 

demais “desajustados”, com o objetivo de aproveitar a ocasião para  livrar o Estado de 

muitos cidadãos indesejáveis. Os cubanos autorizados a partir nessa ocasião (entre abril e 

outubro de 1980), eram chamados de marielitos ou “escória”, dentre os quais se 

encontravam atores, escritores e artistas. Embarcações enviadas pela comunidade cubana 

dos Estados Unidos, que organizou a chamada flotilla de la libertad , foram buscá-los no 

Porto de Mariel e os conduziram a Cayo Hueso, na Flórida. Esse grande êxodo (que 

conheceria outro similar, mais modesto, nos anos 90, com o fenômeno dos balseros) 

ocorreu sob agressivas manifestações de repúdio da população, que os classificou como 

traidores e gusanos (vermes), estimulados pelo discurso oficial veiculado pela mídia. 

 O episódio Mariel, além de tomar dimensões inesperadas, revelou ao mundo a 

insatisfação de uma parte significativa da população cubana em relação à situação de 

“economia de guerra” vivida há muitos anos, o autoritarismo vigente, a censura, e a pouca 

                                                 
134 Isso teria ocorrido após uma entrevista de Fidel com jornalistas norte-americanos, em setembro de 1978. 
GUEVARA, A. “No se trata sólo de construir el socialismo...”. Op. Cit.  p. 392 
135 O governo cubano conclamou que partissem  aqueles que quisessem “renunciar aos ideais da Pátria em 
nome do consumismo”. Milhares de cubanos se apresentaram e o governo Carter anunciou que receberia a 
todos. A emigração ocorreu intensamente, até que o próprio governo norte-americano interrompeu o fluxo, 
em outubro de 1980, diante do problemático número de exilados na Flórida. Esse episódio repercutiu 
negativamente nos Estados Unidos, contribuindo para a derrota de Carter para Ronald Reagan, nas eleições.  
GOTT, R. Op. Cit, pp. 300-302. 
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perspectiva de mudança – uma vez que o preço do açúcar no mercado mundial vinha 

caindo e, no ano anterior, em 1979, havia ocorrido reeleição de Fidel Castro, já há 20 anos 

no comando efetivo do país. Além disso, ao longo do ano de 1979, um acerto entre o 

governo cubano e o norte-americano, havia possibilitado que cubanos já exilados nos 

Estados Unidos visitassem seus parentes (e vice-versa), aproximação que tornara mais 

evidente os contrastes econômicos, alimentando os desejos de emigrar136.   

Em contrapartida, o governo realizou um grande evento oficial para minimizar os 

efeitos da imagem negativa da política cultural cubana que os exilados passavam a 

divulgar137. Esse evento, o Encuentro de Intelectuales por la Soberanía de los Pueblos de 

América, ocorreu na Casa de las Américas, em setembro de 1981, reunindo centenas de 

escritores e artistas de toda América Latina com a finalidade de reafirmar e apoiar o 

governo de Fidel Castro138. Nesse evento, o Ministro da Cultura afirmou, em relação aos 

marielitos que o dogma da liberdade norte-americana os havia embriagado a tal ponto que 

não conseguiam compreender a realidade de um país que lutava justamente para recuperar a 

liberdade confiscada pelos norte-americanos139. Nesse Encontro foi criado um simbólico 

Comitê Permanente de Intelectuais pela Soberania dos Povos de Nossa América, do qual 

participaram Ernesto Cardenal, Chico Buarque, Gabriel García Márquez, Mario Benedetti, 

Julio Cortázar, Pablo González Casanova dentre outros.140  

Apesar dos esforços do governo, esse evento de afirmação e propaganda não foi 

suficiente. O escândalo provocado pela revelação de tão grande número de descontentes na 

Ilha obrigou o governo a flexibilizar a política cultural, processo que já vinha ocorrendo 

com a abertura de novos espaços (ainda que  controlados) após a criação do MINCULT. No 

meio cultural, os efeitos das medidas pós-1976 e do clima de “desabafo” já se faziam sentir: 

                                                 
136 GOTT, R. Op. Cit. pp. 298-299.  
137 A produção cultural cubana passou a existir em dois mundos: Havana e Flórida/Nova York. Em 1983 
editou-se nos Estados Unidos a Revista Mariel, que procurava divulgar a obra de cubanos exilados. Teve 8 
números e foi organizada por Reinaldo Arenas, Giulio Blanc, Reinaldo García Ramos, René Cifuentes, 
Miguel Correa, Juan Boza e Carlos Alfonzo.Cf: BARQUET, J. “La generación del Mariel” in Revista 
Encuentro de la Cultura Cubana. Madrid: primavera-verano 1998, números 8-9, pp. 110-125. 
138 Contou com Gabriel García Márquez como “mestre de cerimônias”, e foi realizado entre 04 e 07/09/81, 
com cerca de 300 delegados, de 32 países. O Encontro foi presidido por Mariano Rodríguez (então presidente 
da Casa), e dentre as várias questões de política internacional discutidas (como a política Reagan, o Comitê 
de Santa Fé da OEA, os casos de El Salvador e Guatemala) foi feita uma homenagem póstuma a Glauber 
Rocha. PEIXOTO, Fernando (org). Encontro de Intelectuais pela soberania dos povos de Nossa América. São 
Paulo: Hucitec, 1982. 
139 HART, A . “Discurso de abertura” in PEIXOTO, F. Op. Cit., p. 32.  
140 PEIXOTO, F. Op. Cit., p. 205. 
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em 1981 ocorreu a formatura da primeira turma de alunos do ISA (Instituto Superior de 

Artes), geração que já havia abandonado a chamada poética de la participación, que 

correspondia ao engajamento apaixonado dos anos 60, para  aderir à poética del desafío, a 

disposição para a crítica sobre o passado recente e sobre os rumos da Revolução.  

Os documentários realizados pelo ICAIC, logo após o episódio Mariel, foram 

bastante agressivos com os cubanos exilados, da mesma forma que a comunidade cubana 

no exterior passaria a repudiar aqueles que tentassem restabelecer algum vínculo com o 

governo de Fidel, os chamados dialogueros, como os participantes da Brigada Antonio 

Maceo141. Coube ao cinema de ficção, porém anos mais tarde, a iniciativa de “lamber as 

feridas”, e nesse sentido, Jesus Díaz voltou à cena com um novo filme sobre a questão da 

diáspora cubana: Lejanía (1985)142.  

Dessa vez o cineasta recorreu ao melodrama para discutir a esquizofrenia do 

isolamento de Cuba, as inúmeras famílias divididas e analisar as vantagens e desvantagens 

de se viver na Ilha. A trama se dava em torno do tenso e amargurado reencontro entre mãe 

e filho, após uma separação de dez anos causada pela partida dela para os Estados Unidos e 

a permanência do garoto na Ilha, obrigado a ficar por estar em idade de prestar serviço 

militar. Apesar da amargura do tema, a história termina com um final feliz que calhava bem 

às expectativas das autoridades cubanas: o jovem se mostrava convicto de querer ficar em 

Cuba.  

Ao sobrepor um drama individual ao conflito ideológico, Díaz tocava numa ferida 

aberta, uma vez que muitas famílias cubanas tinham algum parente ou amigos vivendo no 

exterior. Esta separação acabou se convertendo em questão de sobrevivência econômica, 

nos anos 90. A crítica entretanto, silenciou deliberadamente sobre o filme. Diante desse 

proposital boicote, no calor da hora, o cineasta desabafou: resulta desconcertante que se 

haya reclamado una y otra vez el tratamiento cinematográfico de problemas complejos de 

nuestra contemporaneidad, y que cuando esto ocurra se produzca un vacío, un silencio 

                                                 
141 Paulo Paranaguá cita os documentários feitos para o Noticiero ICAIC Latinoamericano, por Santiago 
Alvarez, sobre o êxodo de Mariel, destacando seu caráter de violenta condenação dos emigrantes, também 
presente nos documentários de Estela Bravo, feitos para o ICRT: Los que se fueron (1980), e Los Marielitos 
(1983). PARANAGUÁ. P. “Cincuenta y cinco hermanos”. Op. Cit., p. 361  
142 Antes disso, entretanto, o cineasta filmou Polvo Rojo, uma versão aparentemente inspirada em seu livro 
Los años duros (1966) exibido no ano seguinte, por ocasião do 23o aniversario del ICAIC. Os créditos do 
filme, que apresentavam uma dedicatória a Che Guevara, indicavam um filme “politicamente correto” 
naquele momento.  
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culpable.143 Muitos anos mais tarde, Díaz revisitou essa reação, com indignação ainda 

evidente: Lejanía provocó un fuerte impacto polémico en la sociedade cubana, sin 

embargo, la casi totalidad de la crítica cinematográfica nacional, al no saber cómo 

situarse ante un tema tan álgido, guardó silencio vergonzoso frente a ella...144 Ainda assim, 

o filme recebeu um prêmio do circuito amador cubano, chamado El Mégano e criado em 

1985 pela Federação Nacional de Cineclubes para a obra considerada de maior valor 

artístico produzida naquele ano.145 

Após a frustração com a silenciosa recepção de Lejanía, Díaz não realizou mais 

filmes e retomou a literatura que, no cenário cultural, paradoxalmente, passava por um 

momento fértil, no qual prevalecia a revisão crítica da cultura cubana. Sua obra Las 

iniciales de la tierra, censurada em 1981, reescrita e publicada em 1987, testemunhou essa 

perspectiva de retomada146, assumindo uma estrutura algo semelhante ao roteiro de Ustedes 

tienen la palabra: abordava um inquérito, espécie de julgamento, comumente feito aos 

aspirantes a ingressar nas fileiras do PCC cujo veredicto, ao final, ficava nas mãos do leitor. 

A este era delegada a tarefa de julgar se o personagem principal era ou não um “autêntico 

revolucionário”, merecedor do ingresso no Partido, como se o próprio autor, Díaz,  

estivesse colocando sua trajetória em julgamento.  

Lejanía, retomando Cincuenta y cinco hermanos, reivindicou a tolerância num 

momento em que o otimismo havia sido momentaneamente recuperado: em dezembro de 

1984, Cuba e EUA haviam firmado um acordo mediante el cual se normalizaron las 

relaciones migratorias entre dos países, o que, entretanto, acabou sendo rompido em maio 

de 1985.147 De toda forma, o filme reabriu o caminho para o tema da chamada diáspora 

cubana que passaria a ser cada vez mais abordado no ICAIC148. O Instituto, sob a 

                                                 
143 GARCIA BORRERO. Op. Cit.  p.185. 
144 Apud PARANAGUÁ, P. “Diálogo y contemporaneidad en el cine de Jesús Díaz”. Encuentro de la Cultura 
Cubana, núm. 25, verano de 2002, p. 32. 
145 DOUGLAS, M. E. Op. Cit. p. 201. 
146 Desde que es publicada, la novela da la sensación de estar desplazada y desactualizada en el contexto 
histórico. Los conflictos de su personaje central, Carlos, son los conflictos de la conversión de un intelectual 
al proceso revolucionario. ZARAGOZA, F. Op. Cit. p. 7. 
147 “Es una apuesta, no se si habré perdido” – Entrevista a Jesus Díaz, guionista y director del filme Lejanía. 
Cine Cubano núm. 113, 1985, p. 42. 
148 Abordando, direta ou indiretamente o tema da diáspora cubana o ICAIC produziu, após Lejanía: Papeles 
secundários (Orlando Rojas, 1989), Mujer transparente (episódio Laura, de Ana Rodríguez, 1990), Vidas 
paralelas (1992) de Pastor Vega, Fresa y Chocolate (Tomás Gutiérrez Alea y Juan Carlos Tabío, 1993), La 
vida es silbar e Suíte Habana (Fernando Pérez, 1998 e 2002). Na Espanha e nos Estados Unidos, há dezenas 
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administração de García Espinosa, recuperou algo da condição privilegiada que havia sido 

muito abalada entre 1976 e 1982.  

Após apresentar o tema do exílio tantas vezes em suas obras, Díaz se tornou 

também um protagonista da diáspora cubana: no início da década seguinte, impelido pela 

crise econômica, pelo processo de falência do socialismo soviético, além da controversa 

proibição de um filme para o qual havia colaborado com o roteiro: Alicia en el pueblo de 

las maravillas (Daniel Díaz Torres, 1991), uma alegoria nada sutil da sociedade cubana que 

foi proibido na Ilha, contribuindo, de certa forma, para sua opção pelo exílio, em 1992.149   

No exterior, depois de quase vinte anos de vínculo com o ICAIC, o intelectual passou a 

proferir um discurso veemente contra o governo de Fidel, surpreendendo muitos de seus 

colegas do meio cultural cubano. Essa reviravolta da trajetória de Díaz revelou o quanto 

esse intelectual também havia se adaptado ao jogo da política cultural do governo e à 

política interna do ICAIC, principalmente no período de seu “restabelecimento”, 

assimilando as regras comportamentais e o discurso que dele se esperava, sem abdicar, 

completamente, de seus temas de interesse e de sua expressão individual. Ao mesmo 

tempo, sua história  nos mostra o outro lado da moeda, isto é, a disposição do governo 

cubano, após os problemas nos anos 70, em re-inserir Díaz no mecanismo estatal, uma vez 

que se tratava de um intelectual talentoso, declaradamente comprometido com a 

Revolução.Vários de seus filmes receberam prêmios, nos anos 70 e 80. Outros intelectuais, 

talvez  considerados menos “úteis à Revolução”, não tiveram a mesma acolhida, ao serem 

“depurados”.  

Como vimos ao longo deste capítulo, as mudanças ocorridas na política cultural, nos 

eventos de 1968, 1971 e posteriormente, na reformulação ampla executada após o I 

Congresso do PCC, em 1975, afetaram sensivelmente a relação do Instituto com o governo. 

O cinema passou a ser mais controlado, os cineastas se prenderam mais às temáticas 

“oficiais” (história e cotidiano) e desenvolveram, a partir delas, formas de abordar os 

                                                                                                                                                     
de filmes sobre essa temática, destaco os documentários Balseros (Carles Bosch, Espanha ,2002) e Más allá 
del mar (Lisandro Pérez-Rey, EUA, 2003).  
149 Díaz viveu na Espanha até 2002, onde fundou a Asociación Encuentro de la Cultura Cubana, que publica, 
ainda hoje, uma revista de mesmo nome e converteu-se num espaço de expressão importante de intelectuais 
cubanos exilados. PARANAGUÁ, P. “Diálogo y contemporaneidad en el cine de Jesús Díaz”. Revista 
Encuentro de la Cultura Cubana, núm. 25, verano 2002, pp. 28-33. 
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impasses da sociedade cubana no momento presente, tecendo críticas entremeadas de 

exortações, optando por caminhos tortuosos de expressão.  

A chamada “sovietização” do Estado cubano, somada às “depurações” e 

transferências que afetaram o meio cultural no inicio da década de 70, provocaram 

mudanças no discurso da direção do ICAIC, que passou a divulgar opiniões bem menos 

negativas em relação ao realismo socialista. Ao longo dessa década, o Instituto não só 

encampou mais diretamente o discurso oficial da política cultural, como serviu de 

importante espaço de mediação entre o governo e a comunidade cubana no exterior, e entre 

o Partido e alguns intelectuais “rebaixados”, como Jesús Díaz. Apesar dessa visível 

adaptação e sua importância no cenário cultural, a direção do ICAIC não foi poupada do 

aumento de controle: a perda de autonomia do Instituto, decorrente de sua subordinação ao 

MINCULT (1976), repercutiu em mudanças internas, como a ausência temporária da revista 

Cine Cubano e, principalmente o estabelecimento de um discreto “cabo de guerra” entre a 

direção do ICAIC e o Ministério, cujas conseqüências e desdobramentos, nos anos 80 e 90, 

analisaremos no próximo capítulo.  

   
 

 

 

 

 

 


