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POR QUE CUBA?

Após a Perestroika e a queda do Muro de Berlim –
dois episódios que provocaram mudanças econômicas, políticas e sociais, atingindo em cheio a Ilha de
Fidel Castro –, tive a oportunidade, como jornalista, de visitar Cuba em janeiro de 1998. Era uma
época de transformações e a Ilha estava se preparando para se abrir para o mundo. De lá para cá,
muita coisa aconteceu tanto no panorama interno
cubano, destacando-se a sucessão de Fidel Castro
por seu irmão Raúl – o que ninguém acreditava ser
possível – como no resto do mundo globalizado, com
a guerra contra o terrorismo, após o 11 de setembro, e a crise do capitalismo. Relendo alguns textos
que publiquei na imprensa baiana, frutos da visita
a Cuba, conclui que valeria a pena, a título de resgate histórico, republicá-los em formato de livro,
no ano em que coincidentemente os cubanos comemoram os 50 anos da Revolução.
Particularmente, sou contra todo e qualquer reAbre-te, Cuba!
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gime de exceção, de esquerda ou de direita, que mantém a imprensa sob censura e limita as liberdades
individuais dos cidadãos, mas também não sou cego
e preconceituoso a ponto de não reconhecer as contribuições e avanços sociais obtidos pelo modelo cubano. Aqui não pretendemos defender ou atacar o
regime de Fidel, mas contribuir para que se possa
entender o que se passa em Cuba. A partir dos textos incluídos neste livro podemos constatar o que se
pretendia e o que realmente mudou quando lemos
nos jornais e revistas ou assistimos notícias recentes
na televisão sobre aquele país. Entretanto, destaque-se que a única coisa que realmente não mudou
mesmo ao longo dos últimos 10 anos foi a maneira
preconceituosa com que a imprensa mundial, inclusive a brasileira, retrata Cuba, sem considerar os
avanços alcançados pela Ilha nas áreas social, educacional e de saúde.
Em julho de 2006, Fidel Castro afastou-se do
governo para se submeter a uma intervenção cirúrgica. Esta foi a primeira vez em 47 anos exercendo o poder que “O Comandante” se afastou do
poder. O governo foi passado para Raul, seu irmão, que já era o chefe das forças armadas de Cuba.
8
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Castro completou 80 anos no dia 13 de agosto de
2006 e dias antes foi operado, mais precisamente
no dia 31 de julho do mesmo ano.
No dia 1º de janeiro do ano de 2009, Cuba comemorou 50 anos da Revolução que teve Fidel
Castro como comandante supremo durante 48 anos
consecutivos, ou seja, até o início do ano de 2008,
quando ele decidiu não se apresentar para a reeleição. Raúl Castro foi eleito como presidente da
República, dando início a um processo de
liberalização da economia da Ilha. Durante o período de sua recuperação e ainda hoje, Fidel continua exercendo sua influência, pois tem recebido a
visita freqüente de presidentes de países sul-americanos, tais como Lula, Chavez e Evo Morales,
além de dar declarações e escrever artigos nos jornais cubanos, manifestando sua aprovação ou desaprovação com relação ao que está acontecendo
em seu país e no mundo. Como exemplo, pode-se
citar o artigo publicado após o anúncio do governo
americano de que iria flexibilizar algumas restrições, quando Fidel reafirmou a disposição de Cuba
em dialogar com o governo Obama no sentido de
normalizar as relações entre os dois países, ao
Abre-te, Cuba!
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mesmo tempo em que criticou o fato de Cuba não
ter sido convidada a participar da 5ª Cúpula das
Américas, em Trinidad e Tobago.
No dia 17 de abril de 2009, quando foi iniciado
o encontro, o presidente de Cuba, Raúl Castro, deu
declarações enfáticas, transmitidas pela televisão
de todo o mundo, de que seu país estava aberto às
negociações com os Estados Unidos. Durante o
Encontro, que reuniu líderes de 34 nações americanas, o presidente Barack Obama declarou-se
também estar pronto para conversar com o governo de Cuba:
“Eu disse e hoje repito que estou preparado para engajar minha administração numa
série de conversas com o governo cubano,
em assuntos como direitos humanos, liberdade de imprensa, reformas democráticas,
luta contra drogas, imigração e questões econômicas” [jornal A Tarde, Agência Estado,18/04/2009].
Em 1998 já registrávamos algumas mudanças
que estavam se processando e as possibilidades de
1 0
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Cuba se abrir para o mundo a partir da visita de
Papa João Paulo II. As conquistas sociais que tanto
orgulham os cubanos permanecem, mas novos problemas de ordem social e econômico estavam começando e já se apresentavam algumas alternativas
para superá-los, tal como o investimento maciço no
turismo que, por sua vez, indiretamente acabou trazendo de volta um problema que havia sido sanado
com a revolução: a prostituição. Para conter o avanço da prostituição, que retornou a partir da derrocada soviética, o governo de Havana passou a limitar, mesmo que arbitrariamente, o acesso da população às infra-estruturas turísticas. Com esta medida o governo conseguiu atenuar o problema que não
desapareceu ainda apesar do esforço dos profissionais que atuam nas áreas sociais e da melhoria da
situação econômica do país.
Segundo o relatório da FAO – Organização das
Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura
– referente ao ano de 2006, sobre a insegurança
alimentar no mundo, 854 milhões de pessoas em
todo o planeta, entre elas 9 milhões nos países industrializados, sofrem de desnutrição. Observe-se
que Cuba já cumpriu com os objetivos previstos pela
Abre-te, Cuba!
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Cúpula Mundial da Alimentação para o ano de
2015.
Segundo dados da Unesco para 2007, um de
cada cinco adultos no mundo não é alfabetizado,
ou seja, 774 milhões de pessoas, e 74 milhões de
crianças carecem de escolas. Segundo dados da
Unicef para 2008, a cada dia mais de 26 mil crianças menores de cinco anos morrem de fome ou de
doenças curáveis. Observe-se que nenhum cubano
integra qualquer uma destas estatísticas.
Em 2007, o embaixador cubano no Brasil,
Pedro Núñez Mosquera, em carta enviada ao Jornal do Brasil, indignado com reportagem
publicada, onde segundo ele o preconceito se apresentava contra Cuba, dizia textualmente:
“O que Cuba não tem, são meninos pedindo
esmolas nas ruas, para poder viver normalmente. O que Cuba não tem, são meninos
obrigados a fazer trabalho infantil, às vezes
em condições de escravidão, para poder ajudar no sustento familiar. O que Cuba não
tem, são meninos que morrem de doenças
curáveis; nem meninos que não podem as1 2
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sistir às escolas; nem pessoas analfabetas;
nem famintos, nem mães e pais desesperados pela miséria e as condições infra-humanas que se vêem obrigados a suportar cada
dia. O que Cuba tem é um sistema educacional com 88,049 computadores, deles 34,846
com acesso a internet, que utilizam
2,482,862 estudantes. O que Cuba tem são
800 mil graduados universitários, deles 8 mil
doutores. O que Cuba tem são 67 universidades, com uma matrícula atual de 606,300
estudantes. O que Cuba tem é uma taxa de
alfabetização de 99.8 por cento. O que Cuba
tem é um sistema de saúde que conta com
70,594 médicos, 10,554 estomatólogos,
2,753 enfermeiras e 94,286 técnicos e auxiliares para uma população de 11,2 milhões
de habitantes. O que Cuba tem é uma mortalidade infantil de 5,3 por mil nascidos vivos. O que Cuba tem é uma esperança de
vida de 77,6 anos para os homens e 78,97
para as mulheres”.
Ao analisar os resultados sociais e econômicos
Abre-te, Cuba!
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de Cuba referentes ao ano de 2008, dez anos após a
visita que fiz àquele país, pode-se constatar que
houve um crescimento da produção mercantil e
uma elevação da produtividade acima dos níveis
mundiais. Entre inúmeras obras em execução com
o objetivo de beneficiar a população, destacam-se
os investimentos voltados para o comércio, a
gastronomia, a indústria alimentar, os centros de
saúde, educação, cultura e esporte.
No início do mês de abril de 2009, uma missão
parlamentar americana foi a Havana e esteve reunida com as autoridades locais, incluindo o atual
presidente Raúl Castro. No encontro foram discutidos os caminhos que poderiam promover a aproximação bilateral. No dia 13 de abril de 2009 os
jornais de todo o mundo, às vésperas da 5ª Cúpula
das Américas e da primeira viagem de Barack
Obama à América Latina, anunciavam que o presidente americano ordenou que fossem tomadas
medidas para levantar as restrições vigentes para
viagens e remessas de dinheiro a Cuba.
A decisão permite aos cidadãos cubanos que
vivem nos Estados Unidos enviar mais dinheiro,
sem limites por pessoa, e viajar para Cuba livre1 4
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mente, o que antes só era permitido uma vez por
ano. As informações distribuídas pelas Agências
de Notícias norte-americanas, divulgadas pela imprensa mundial, davam conta de que Obama quer
que sejam adotadas medidas que permitam o livre
fluxo de informação entre Cuba e o resto do mundo. Barack Obama autorizou também as empresas
americanas a estabelecerem conexões de fibra
ópticas e por satélites com Cuba, visando oferecer
serviços de telefonia móvel, além de ampliar a lista
de produtos humanitários que possam ser exportados.
Estas, sem dúvidas, são notícias que envolvem
um processo de flexibilização que apontam para o
início do fim do embargo econômico imposto à Ilha
desde a década de 1960. Sem querer assumir uma
postura futurologista, pode-se prever que a Queda do Bloqueio a Cuba terá uma influência tão
intensa para o desenvolvimento e os direitos humanos – para a Ilha em particular e América Latina em geral –, guardadas as devidas proporções,
quanto a queda do Muro de Berlim teve para o
mundo. Temos que aguardar os desdobramentos
dos fatos para validar esta perspectiva, mas as atiAbre-te, Cuba!

1 5

tudes tomadas e a vontade política do presidente
Obama podem fazer a diferença.
Em síntese, ainda sob o embargo norte-americano, Cuba tem procurado resolver o problema de
abastecimento de água de suas principais cidade,
além de concentrar esforços no sentido de modernizar e otimizar a geração de energia. Mas, tudo
isto faz parte da Cuba que está se abrindo para o
mundo e este livro registra exatamente o início deste
processo no final dos anos 90 do século passado.
Com a reunião destes textos temos o objetivo de
contribuir para que possamos entender um pouco
mais sobre o que vem ocorrendo na Ilha.
Sérgio Mattos
Salvador, abril de 2009
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ABRE-TE, CUBA!1

Com a mesma magia e força da ficção e da expressão do “Abre-te, Sésamo!”, todos esperam que Cuba
se abra, porque o Papa João Paulo II lá esteve e
pediu que a Ilha se abrisse ao mundo e vice-versa.
A partir daí várias análises e reportagens têm sido
publicadas, procurando mostrar, a exemplo do que
ocorreu na Polônia, que o Papa poderá obter o
mesmo sucesso em relação à Ilha, sem, contudo,
considerar uma série de particularidades que diferencia os dois países e os seus respectivos lideres
no tempo e no espaço.
Quando se fala em Cuba, logo associamos o seu
nome a Che Guevara, a Fidel, ao charuto Cohiba,
à salsa e ao rum. Mas a Ilha não é só isso, e os
cubanos devem sentir a mesma indignação que sentimos quando, lá fora, identificam o Brasil com
1 Sérgio Mattos esteve em Cuba no período de 3 a 10 de janeiro de 1998. Texto publicado em 06 de fevereiro de 1998 no
jornal A Tarde, cad. 1, p. 6.
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Pelé, futebol, café, mulatas, samba e carnaval.
Aliás, referir-se a Cuba como a maior ilha das
Antilhas não demonstra, para nós, o potencial e o
tamanho daquele país, minimizado pelo fato de ser
uma ilha próxima dos Estados Unidos, que é um país
de dimensões continentais. É importante saber que
Cuba tem um território de 110.861 quilômetros quadrados, que é maior, por exemplo, do que a área
conjunta dos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro e Sergipe. Na superfície da Ilha também cabem, de uma só vez, os territórios da Bélgica, Itália
e Suíça. Individualmente, Cuba tem também uma
área territorial maior do que a da Áustria, Dinamarca, Holanda, Iugoslávia e Portugal, para citarmos ainda alguns outros países europeus. Vale lembrar que em artigo anterior salientamos as conquistas sociais cubanas, nos campos da saúde e da educação, que já servem de parâmetro para distinguir
a Ilha em relação a outros países.
Entretanto, o objetivo deste artigo é mostrar
que a abertura de Cuba já está em processo há
muito tempo e que Fidel, demonstrando habilidades na área de marketing, pode até ter usado o Papa
para, de uma maneira mais enfática, chamar a aten1 8
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ção do mundo sobre o embargo econômico imposto
pelos Estados Unidos. Para tanto, vamos enumerar a seguir alguns fatos e dados concretos que podem evidenciar o processo de abertura:
1) A partir de 1985, Cuba passou a aceitar investimentos estrangeiros para reconstruir sua
infra-estrutura turística, visando a atrair visitantes, o que tem conseguido com sucesso. No ano passado [1997], um milhão e duzentos mil pessoas visitaram Cuba. No ano 2000, a Ilha espera receber
dois milhões e meio de turistas e arrecadar US$
1,07 bilhão. Para este fim está aumentando sua
capacidade hoteleira, dos atuais 27 mil para 52 mil
apartamentos. O turismo, superando a casa de US$
1 bilhão ao ano, já é a principal fonte de divisas do
país. Depois vêm a cana-de-açúcar e o tabaco;
2) A partir de 1991, quando o Partido começou
a receber em suas fileiras católicos que defendessem suas propostas sociais, Cuba iniciou sua aproximação com a Igreja. Até então o ateísmo era imposto pela Revolução. Mesmo assim, cerca de 10%
da população sempre foi assumidamente católica e
a prática das religiões africanas nunca deixou de
existir na Ilha;
Abre-te, Cuba!
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3) Desde 1991, quando a extinta União Soviética ruiu e o socialismo entrou em crise no mundo,
que a Ilha, sem receber a ajuda econômica a que
estava habituada, passou a procurar novos caminhos para fugir da estagnação econômica, obrigando Fidel a dar início a um projeto para consolidar
a abertura política. O embargo americano criava
e continua criando problemas para a colocação do
açúcar cubano no mercado internacional. Então,
passaram a exportar rum (60 milhões de litros no
ano passado [1997] e a manter o prestígio e a estimular o consumo do tabaco cubano);
4) Em julho de 1993, o regime castrista
“descriminalizou” o dólar americano, dando um
passo decisivo no processo de abertura. Até então
quem usasse ou portasse dólares poderia ser preso. Hoje, o dólar é uma das três diferentes moedas
em uso na Ilha: o peso cubano, moeda oficial – 20
deles equivalem a um dólar (cotação de fevereiro
de 1998 –, o “dólar cubano” ou “peso conversível” (equivalente ao dólar americano e criado para
facilitar o troco) e o US dólar, que circula normalmente no país e é muito cobiçado;
5) Com seu carisma, Fidel Castro sempre man2 0
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teve Cuba presente na mídia internacional, conseguindo atrair a atenção de milhares de turistas europeus, facilitando uma saída para a crise interna.
Cuba precisa de dólares para comprar petróleo
para a geração de energia termoeléctrica;
6) Em 1996, Fidel Castro foi recebido por João
Paulo II, no Vaticano, aproveitando para convidálo oficialmente para uma visita a Cuba. Com o convite, a Ilha marcou uma nova etapa no processo de
abertura, deixando de ser, oficialmente, a partir
de então, um país ateu, permitindo a liberdade
religiosa. O convite se concretizou em janeiro de
1998 depois de um ano de negociações diplomáticas. Tudo o que foi falado publicamente pelos dois
líderes era do conhecimento prévio dos dois. Todos os passos e riscos foram medidos e pesados,
pois a Igreja foi a única opção mercadológica de
Fidel para efetivar o seu processo de abertura para
uma audiência mundial, como também a única estratégia possível de abrir o país para o mundo, sem
perder as conquistas sociais alcançadas por seu
regime e que são reconhecidas por todos. A cobertura da mídia à visita do papa deu maior visibilidade a Cuba, traduzida nos espaços das manchetes
Abre-te, Cuba!
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dos jornais e no tempo de televisão.
Durante sua visita a Cuba, entre outras coisas,
o Papa, evocando valores como liberdade e respeito aos direitos humanos, pediu a libertação de
presos políticos, condenou o aborto e o embargo
norte-americano, além de ter reivindicado mais
espaço para a Igreja, inclusive para o ensino religioso em Cuba. Todos estes itens, com exceção do
embargo, fazem parte da retórica de João Paulo II
e valem para todos os países do mundo. A queixa
de que, antes da Revolução Cubana havia 212 escolas mantidas pela Igreja e que hoje não existe
mais nenhuma, fica sem força diante do seu panorama educacional, onde todos têm acesso gratuito
à educação, fazendo de Cuba um país com 95,7%
de alfabetizados (os analfabetos encontram-se entre a população adulta e velha).
Portanto, pode-se dizer que a visita do Papa
foi excelente para o projeto político de abertura
da Ilha, permitindo que o Comandante Fidel, mais
uma vez, demonstrasse ser excelente estrategista,
apesar de a imprensa ter insistido (talvez por influência da ótica das agências noticiosas americanas) em mostrá-lo como um revolucionário alque2 2
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brado, capitulando diante do mundo capitalista.
Conclui-se, pois, que Roma se engajou no projeto
de transição política do regime castrista, atestando o processo de abertura de Cuba para o mundo,
além de reconhecer as conquistas sociais, que não
podem ser desprezadas do mundo globalizado.
O desafio para o regime castrista é consolidar a
abertura, promover a transição de poder de modo
pacífico, manter as conquistas e tirar proveito delas no terceiro milênio.
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A CUBA QUE RECEBERÁ O PAPA2

A visita que o Papa João Paulo II começa hoje
[21/01/1998] a Cuba pode representar o início de
uma nova era, que contribuirá não apenas para o
crescimento da atividade religiosa na Ilha como
poderá levar os Estados Unidos a amenizarem a
severidade do embargo econômico imposto àquele país. As relações entre a Igreja cubana e o governo de Fidel Castro começaram a melhorar a
partir de outubro de 1991, quando o Partido Comunista passou a admitir em suas fileiras católicos que defendiam a revolução. Tal decisão pôs
fim ao ateísmo oficial, abrindo novas perspectivas para o catolicismo, que desde 1996 vem trabalhando nesta visita.
Desde dezembro do ano passado [1997] que as
ruas de Havana passaram a exibir faixas e cartazes, enquanto milhares de folhetos foram distribuí2 Texto publicado no dia 21de janeiro de 1998, editoria
Internacional de A Tarde, p. 18.
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dos conclamando todos a prestigiarem o Papa.
Fidel Castro também não perdeu a oportunidade
de faturar politicamente a presença de João Paulo, mandando confeccionar milhares de cartazes
onde aparece cumprimentando o sumo pontífice,
que estão afixados em todos os locais públicos e
prédios oficiais, além de, no último dia 15 [janeiro de 1998], ter lançado selos postais comemorativos à visita de João Paulo.
Os veículos de comunicação do governo (rádios, jornais e televisão) também abriram espaços
para entrevistas de cardeais e passaram a concentrar uma maior quantidade de notícias sobre a figura do visitante, numa abertura nunca antes vista ou permitida na Ilha. De comum acordo com
estas indicações de positividade, o povo cubano,
de um modo geral, passou a acreditar na possibilidade de mudanças para o país.
Devido ao bloqueio econômico que vem sofrendo, Cuba descobriu o turismo como uma tábua de salvação e tem concentrado esforços no
sentido de se abrir para o mundo. Juntamente
com os setores de mineração, petróleo e telecomunicações, o turismo cubano tem sido o que mais
2 6
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tem atraído investimentos estrangeiros na Ilha
nos últimos dez anos.
Turismo - Com as perspectivas que o turismo está abrindo para o futuro da Ilha, as autoridades estão conscientes de que o aumento do
fluxo turístico para o país está contribuindo também para uma série de mudanças, inclusive de
comportamento do povo cubano. Por conta da
força do turismo, muita coisa já começou a mudar, não apenas devido ao ingresso dos dólares,
mas devido às transformações urbanísticas e à
construção de infra-estrutura adequada em toda
a Ilha, o que tem aberto oportunidades de novos
empregos diretos e indiretos para os nativos. O
turismo tem contribuído para modernizar os setores industriais e a prestação de serviços, além
de melhorar e dinamizar o fluxo das comunicações e meios de transporte locais.
A população cubana, principalmente a de Havana, tem recebido uma forte influência dos turistas provenientes de vários cantos do mundo. Este
contato tem gerado pontos positivos e também provocado alguns estragos sociais negativos como, por
Abre-te, Cuba!
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exemplo, a crescente onda de prostituição na porta
dos hotéis e principais avenidas da cidade.
Adaptação - Segundo informações extra-oficiais, mas perceptíveis a qualquer observador, até
1990, praticamente não existia a prostituição como
ela está sendo praticada hoje, mas, a partir da
queda do Muro de Berlim e da Perestroika, as dificuldades internas aumentaram muito, levando os
cubanos a terem de se adaptar aos novos tempos,
sem a “fartura” existente na época da União Soviética. Os salários, em peso cubano, continuam
inalterados, permitindo que se adquira o essencial
para suprir às necessidades básicas. Aliás, como
disse um jornalista local, “Cuba é o país dos milagres”, isto porque dizem que não há moradia para
todos, roupas, sapatos e comida, mas, na verdade, não encontramos nenhuma pessoa descamisada,
descalça ou faminta. Todas têm educação e saúde
gratuita e estão bem alimentadas, calçadas, vestidas e com moradia.
Mas, com o advento do turismo, outras ofertas
se apresentam estimulando o desejo do consumidor cubano, que, para adquirir qualquer coisa que
2 8

Sérgio Mattos

não seja encontrada nos armazéns do governo, necessita de dólares, pois só com esta moeda se pode
comprar mercadorias que só estão disponíveis nas
lojas e locais de fluxo turístico.
O turismo também está criando uma nova casta entre os cubanos, formada por aqueles que têm
acesso direto aos turistas e que recebem pagamentos, gratificações e gorjetas em dólares, aumentando, assim, o poder aquisitivo deles em relação inclusive ao de profissionais qualificados como médicos, dentistas e professores. Esta situação, naturalmente, já foi detectada pelas autoridades, que
estão buscando meios para equilibrar o desnível
do poder aquisitivo entre os privilegiados por atuar no setor turístico e o restante da população. Este
é um problema quase que insolúvel, principalmente porque a tendência de abertura de Cuba para o
turismo mundial, adaptando-se ao novo mundo
globalizado, só vai contribuir para aumentar as
diferenças sociais.
Em síntese, uma Cuba em transformações sociais é a Cuba que está recebendo hoje [21/01/
1998] o Papa, na esperança de que sua visita contribua para o fim do bloqueio e as restrições imAbre-te, Cuba!
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postas pela Lei Helms-Burton,3 cujas disposições
drásticas repercutem sobre o povo e suas necessidades elementares.

3 No dia 12 de março de 1996, o presidente Bill Clinton, dos
Estados Unidos, sancionou a Lei Helms-Burton, também conhecida como Lei da Liberdade Cubana e Solidariedade Democrática. O projeto de Lei aprovado pelo Congresso americano foi apresentado no Senado por Jesse Helms, da Carolina
do Norte, e na Câmara por Dão Burton, de Illinois. A Lei
Helms-Burton, entre outras coisas, impõe sanções a empresas
e países que negociam com Cuba, baseando-se no instituto da
extra-territorialidade, ou seja, a imposição das leis de um país
aos negócios internos de outros.
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A ILHA QUE A IMPRENSA NÃO MOSTROU4

Antes e durante a visita do Papa João Paulo II a
Cuba, em 1998, a imprensa mostrou, falou e escreveu sobre as dificuldades, necessidades e falta
de liberdade porque passa a maior Ilha das Antilhas que, graças ao carisma de Fidel Castro, ao
culto ao ideal de Che Guevara e ao pensamento
libertário do poeta José Martí, continua resistindo
às mudanças mundiais como o último país comunista do Ocidente. Aliás, pode-se dizer sem medo
de errar que, em Cuba, o Martinismo se sobrepõe
ao Marxismo.
Analistas internacionais especularam sobre a
possível deterioração da saúde do líder cubano,
projetando, comparativamente, o futuro da Ilha
ao que aconteceu na Iugoslávia. Isto porque, como
Tito, é no carisma do “Comandante” , como os
cubanos se referem a Fidel, que reside o segredo
4 Artigo publicado no jornal A Tarde, no dia 26 de janeiro
de 1998, cad. 1, p. 15.
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da última ditadura da América Latina. Sem Fidel,
dizem, o regime não resistirá por muito tempo.
Foram mostradas pela televisão e registradas
pela imprensa escrita as dificuldades do povo cubano, vítima do bloqueio americano. Foram
registradas as deficiências do sistema de transporte coletivo, a deficiente qualidade das habitações,
a falta de oferta de produtos e gêneros alimentícios e a crescente onda de prostituição.
O que a imprensa não mostrou, nem esclareceu
foi que os prédios públicos e particulares, apesar
de não estarem pintados por falta de tinta (devido
ao embargo), estão limpos, e os monumentos históricos estão sendo preservados. Não foi dito que
até os recursos da Unesco, alocados para restauração de prédios tombados como patrimônio mundial, encontram-se bloqueados em bancos norteamericanos. Mesmo assim, a restauração de parte
da Havana do início do século já está sendo feita
com a ajuda da Espanha, que não esconde seu apetite em investir no turismo, a galinha dos ovos de
ouro da Ilha.
Nada se falou sobre a força criativa dos cubanos
que dão jeitinho em tudo, inclusive na manutenção
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dos velhos carros americanos da década de 50 que
continuam circulando normalmente. Não foi mostrado que as ruas da cidade estão sempre limpas e
sem buracos devido a uma manutenção permanente. Não foi mostrada a qualidade das principais
autopistas cubanas. Nada foi dito sobre o baixo índice de criminalidade e sobre a inexistência da violência nas ruas, que são bem policiadas.
Para mostrar a decadência, a imprensa divulgou que até a produção do açúcar cubano, que já
foi a maior do mundo caiu a taxas antes nunca
registradas. Mas, esqueceu de dizer que Cuba exportou, só no ano passado [1997], mais de 60 milhões de litros de rum, mais fácil de colocar no mercado mundial do que o açúcar que sofre restrições
impostas pelos Estados Unidos. É bom lembrar que
o rum é produzido a partir da cana-de-açúcar.
Na televisão brasileira, por exemplo, alguns
telejornais exibiram, com ironia e menosprezo, o
tablóide Granma, maior jornal de Cuba, mas esqueceram de dizer que o jornal ainda tem uma circulação de 400 mil exemplares e que antes do bloqueio sua circulação já foi de um milhão e seiscentos mil exemplares. O Granma foi reduzido no taAbre-te, Cuba!
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manho e na tiragem por falta de papel. Tampouco
foi dito que além de circular em Cuba, este jornal
tem várias edições internacionais em inglês, francês, alemão e português, que circulam simultaneamente em vários países.
Aliás, na área gráfico-industrial, Cuba sempre
se caracterizou pela quantidade de títulos e grandes tiragens de livros, os mais variados, de filosofia a poesia. Hoje esta produção só pode ser constatada e encontrada nas feiras de livros ou nos sebos, pois a falta de papel impôs uma redução drástica na publicação de livros. Nas ruas de Havana,
os turistas podem encontrar verdadeiras preciosidades como as obras completas de José Martí, com
28 volumes por apenas US$ 50.
Enfim, a imprensa brasileira e a mundial não
mostraram que em Cuba todos têm acesso à educação e à saúde gratuitamente. Não mostraram, salvo
raras exceções, os avanços da medicina em Cuba,
onde se faz, por exemplo, tratamento do vitiligo e
são desenvolvidas pesquisas médico-científicas que
têm atraído as atenções de especialistas.
“Comandante” - O regime de Fidel pode estar
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chegando ao fim porque as tendências mundiais apontam para isto, como também pela idade avançada do
“Comandante”. Mas as conquistas sociais de Cuba,
principalmente nos setores da educação e saúde, além
do determinismo e senso patriótico de seu povo, servem de exemplo para o Brasil.
O desafio para a Ilha é o de submeter-se às leis
de mercado sem abrir mão das conquistas sociais
que tanto orgulham o povo cubano. Que a visita
do Papa a Cuba concretize as expectativas mundiais de abertura do regime e contribua para acabar
com o bloqueio americano, permitindo à maior ilha
do Caribe realizar o sonho de vir a ser um paraíso
turístico no ano 2000.
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A MULHER CUBANA E
AS MUDANÇAS SOCIAIS5

O Brasil possui dimensões continentais e é considerado como a oitava economia do mundo, enquanto Cuba é a maior ilha das Antilhas e suas conquistas sociais são respeitadas por todos. O Brasil só
aparece na mídia estrangeira quando alguma catástrofe, um grande feito ou quando, como agora,
suas decisões político-financeiras podem abalar o
sistema econômico mundial, enquanto Cuba aparece com freqüência na mídia internacional. De
certo modo, esta situação compõe um quadro muito estranho e que o leitor comum não compreende
até porque, nem militarmente, Cuba oferece perigo aos fortes vizinhos norte-americanos. Entretanto há 40 anos que a Ilha incomoda tanto que deixou de ser o quintal paradisíaco dos americanos
da época de Fulgêncio Batista para se transformar
numa espinha de peixe atravessada na garganta.
5 Texto publicado no jornal Cuba Hoje Em Dia (Pátria Latina), ano 1, número 01, julho 1999, página 20.
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Resguardando a importância do que os cubanos
realizam nas áreas da educação e da medicina social, no desenvolvimento da saúde pública e uma série de outras pesquisas cujos resultados seriam notícia em qualquer jornal do mundo, a preocupação
norte-americana com a Ilha, sem querermos generalizar, extrapola os interesses jornalísticos. Tudo
o que o comandante Fidel Castro diz ou faz transforma-se de imediato em manchetes nos jornais além
de ocupar espaços nos horários nobres das televisões americana, que continuam servindo de guia
para o resto da mídia mundial, que retransmitem
as mesmas notícias com a mesma ênfase dada pelos
americanos. Sem entrar no mérito de que são notícias negativas ou positivas, esta atenção exagerada
seria até inaceitável se considerarmos os critérios
jornalísticos que definem o que é notícia importante e como ela se impõe perante as demais para ganhar seu próprio espaço.
Entretanto, se considerarmos que as maiores
agências de notícias do mundo são americanas, passamos, pelo menos, a ter uma idéia sobre como e
porque estas notícias são distribuídas e a intensidade como elas são enviadas, cheias de preconcei3 8
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tos. Sempre contendo apenas uma ótica, a ótica do
americano ver, analisar e concluir a partir de seus
próprios interesses e vivências. Por vários outros
motivos, além do alinhamento político ideológico e
econômico, a imprensa internacional divulga as
notícias recebidas das agências noticiosas, cujo serviço além de oferecer uma cobertura mundial, custa
muito menos do que se cada jornal ou emissora de
televisão fosse montar uma rede de correspondentes ou sucursais espalhados por aí. A aceitação do
noticiário das agências pela mídia, é obvio, também passa pela lógica econômica de cada empresa
jornalística. Publicar notícias das agências, entretanto, não implica em aceitar a ótica ideológica
contida em suas entrelinhas, competindo a cada
editor de jornal ou televisão filtrar as
idiossincrasias e as tendências a um único ponto
de vista. Devido à falta desta filtragem e a uma
acomodação jornalística, a maioria dos leitores
desconhece o que realmente se passa em Cuba, seus
problemas e suas vitórias. Mesmo quando a imprensa brasileira envia jornalistas a Cuba, estes profissionais, de um modo geral, acabam gerando notícias superficiais, descrevendo o que podem ver,
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sem procurar entender o que se passa na verdade.
Mas, o nosso objetivo aqui não é analisar o comportamento da mídia, mesmo que em relação a
Cuba e a Fidel, mas apresentar dados sobre algumas mudanças que estão se processando na Ilha,
especificamente sobre a família cubana, que está
atravessando um período de modificações intensas
no que diz respeito aos valores e comportamentos
sociais e culturais.
Como reflexo direto dos benefícios sociais conquistados nas últimas quatro décadas, Cuba está
vivendo hoje um momento de transformações.
Muitos tentam imputar que as mudanças são frutos do início da abertura político-econômica que
está se processando, devido ao aumento do número de turistas nos últimos anos e uma porção de
outras razões. Apesar de não ser antropólogo ou
sociólogo, como jornalista-observador podemos
identificar pontos importantes que nos permitem
entender o porque destas mudanças. Pontos que
devem ser considerados, acreditamos, para se ter
uma visão mais ampla sobre o que está ocorrendo.
Não estamos aqui tentando desenvolver teses ou
afirmar conclusivamente que este é ou aquele é ou
4 0
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são os únicos motivos, mas pretendemos apresentar informações que poderão, junto a outros dados,
complementar e esclarecer melhor o que está ocorrendo também em outros países em desenvolvimento como um processo natural. Observe-se que também não estamos apresentando todas as mudanças
que estão ocorrendo, apenas tratamos de um aspecto relacionado à educação que está contribuindo
para promover modificações sócio-familiares em
Cuba.
Assim sendo, podemos afirmar que a oferta dos
sistemas de educação e de saúde totalmente gratuitos, emprego garantido, acesso à cultura, industrialização e urbanização do País, além da incorporação, cada vez maior, da força de trabalho feminino, são pontos contundentes nas transformações sociais cubanas. A política social tem
influência direta na evolução demográfica da Ilha
que registra tendências iguais a de outras nações
desenvolvidas que atingiram o mesmo patamar de
ganhos sociais. O que está acontecendo em Cuba,
portanto, é fruto natural de seus próprios esforços aliados a outras tendências e influências externas, que atingem o mundo como um todo, e na
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Ilha não poderia ser diferente.
O que é diferente em Cuba é saber que apesar do
bloqueio norte-americano a Ilha conseguiu atingir
conquistas sociais só encontradas nos países mais
desenvolvidos do mundo. No campo da saúde, por
exemplo, Cuba conseguiu cumprir as metas previstas pela Organização Mundial de Saúde – OMS –,
15 anos antes de acabar o século, sem que outros
países, com raras exceções, tenham conseguido ainda hoje atingir.
Apesar de continuar sendo a última ditadura
da América Latina, apesar da escassez e das limitações infringidas pelo bloqueio econômico, Cuba
conseguiu verdadeiras façanhas também na área
da educação:
Em Cuba existe um professor para cada 42 habitantes, fazendo com que a escolarização da população em idades entre 6 e 16 anos atinja a 94%.
No início do ano letivo 1998-1999, Cuba registrou 2.300.000 matrículas de alunos distribuídos
por 12.600 escolas primárias, secundarias, préuniversitárias e técnica-profissionalizantes. Na Ilha
funcionam 57 instituições de educação superior
que, este ano, também registraram um ligeiro au4 2
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mento sobre o total de 126 mil estudantes matriculados no ano anterior.
Como resultado do desenvolvimento do seu sistema educacional, Cuba se transformou numa potência atlética mundial devido à política esportiva
generalizada adotada para toda a população. O
sucesso educacional-esportivo de Cuba serve de
exemplo para outras nações.
Seria impossível listar aqui todas as conquistas
educacionais cubanas que estão influenciando diretamente nas mudanças de comportamento que estão
sendo registradas lá. Portanto, vamos nos ater a um
caso típico, que não ocorre só em Cuba, mas em todos os países do mundo, que é o aumento da participação feminina e seu envolvimento em todos os setores sociais. Esta participação tem, direta e indiretamente, provocado mudanças nos valores culturais e
sociais a partir do núcleo de cada família.
Uma pesquisa recente, intitulada “Panorama
Sócio-demográfico da Família Cubana”, realizada
pelo Centro de Estudos Demográficos da Universidade de Havana, constatou que tem havido uma
redução no tamanho médio dos lares no que se refere ao número de pessoas cuja média, entre 1970 e
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1995 sofreu uma queda de 4,5 para 3,3 pessoas por
cada lar.
Outros índices significativos são os resultados
do Censo demográfico e o Estudo Nacional Sobre
Migrações Internas, realizada pela Oficina Nacional de Estatísticas e o Instituto de Planejamento
Físico, no que diz respeito à composição das famílias por sexo.
Na maioria dos lares cubanos o homem ainda é
reconhecido como a figura principal, apesar de se
haver constatado um aumento na proporção de
lares onde a mulher passou a exercer o papel de
cabeça familiar. Em 1981, as mulheres exerciam
este papel em 28% dos lares. Em 1995 este total
passou para 36%, mostrando o aumento da participação feminina, fruto, pode-se inferir, das conquistas sociais e principalmente da maior participação da mulher no mercado de trabalho e do seu
envolvimento nas principais atividades, como decorrência direta de uma maior presença nas universidades. Aliás, esta é uma tendência verificada
também nos países do primeiro mundo como também em terceiromundistas, como o Brasil, onde a
universidade já registra em certas carreiras uma
4 4
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presença superior a 60% do sexo feminino entre os
alunos matriculados. Aqui, as mulheres já são maioria em carreiras antes tipicamente masculinas
como advocacia, medicina, engenharia, arquitetura e comunicação.
De acordo com os indicadores econômico-sociais da mulher cubana para o ano de 1996, as mulheres já representavam 37,4% da população economicamente ativa. Sendo que 29,2% dos cargos
de diretorias de órgãos públicos e ou de empresas
cubanas já eram exercidos por mulheres que também, em 1998, já ocupavam 27,6% das cadeiras
da Assembléia Nacional do Poder Popular.
Se estes dados não são suficientes para demonstrar a maior participação da mulher cubana, vale
lembrar que as mulheres representam 64% das
matrículas de todos os níveis da rede de educação
cubana de um modo geral e são 60% dos estudantes universitários matriculados hoje. No período
de 1995 a 1996 as mulheres obtiveram 56,6% de
todos as graduações universitárias.
Diante de dados estatísticos como estes é fácil
imaginar porque a família cubana tem passado por
intensas transformações, fazendo com que sejam
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postos em prática novas alternativas e estratégias
para enfrentar a crise econômica, de maneira semelhante, por exemplo, ao que ocorre também no
Brasil.
As mulheres cubanas não apenas estão alcançando sua independência econômica como também estão contribuindo de modo mais direto na elevação
da renda familiar, melhorando as condições e qualidade de vida da família. As mulheres ganharam
também maior independência psicológica, autonomia e liberdade no desenvolvimento de suas necessidades pessoais e de seus próprios interesses. Hoje
existem mais possibilidades, por exemplo, da mulher exercer mais de uma atividade, além de trocar
empregos tradicionais por outros de melhor remuneração, que se encontram principalmente no setor
de turismo (em franco desenvolvimento), nas empresas mistas e ou em grandes corporações.
Os padrões de consumo e uma nova dinâmica
interna da vida familiar cubana estão mudando,
desde a redistribuição das tarefas no lar a assunção
de atividades que antes eram desempenhadas apenas pelo homem ou pelo Estado.
Esta maior participação feminina em todos os se4 6
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tores tem contribuído para as modificações dos valores e comportamentos sociais e culturais cubanos, que
queiram ou não são reflexos naturais das conquistas
sociais (educação e saúde) que Fidel tanto propaga e
das quais os cubanos tanto se orgulham.
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6 Texto publicado erm 21 de janeiro de 1998 em A Tarde,
cad. Turismo, p. 8.
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QUER SER O PARAÍSO
TURÍSTICO DO ANO 20006

Cuba, a maior ilha das Antilhas, está trabalhando
no firme propósito de se transformar, até o ano
2000, num verdadeiro paraíso turístico. Para tanto, pretende concluir vários projetos hoteleiros,
num total de mais de 25 mil apartamentos, praticamente duplicando a sua capacidade atual. Segundo estimativas oficiais, no ano 2000, a Ilha deverá receber dois milhões e meio de turistas, o que
vai gerar um ingresso de cerca de US$ 1,07 bilhão,
uma cifra impressionante em meio às dificuldades
econômicas por que passa o país, após a
Perestroika e a intensificação do bloqueio econômico exercido pelos Estados Unidos.
Atualmente, a estrutura de turismo se caracteriza como um dos setores mais dinâmicos dentro
da atual organização da economia cubana. Apesar
de o Estado ser sócio majoritário de todas as empresas dos setores turísticos, estes são os que menos
sofrem a influência centralizadora oficial. Em
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Cuba, a indústria sem chaminé, como é identificada
a atividade turística, está crescendo a olhos vistos,
ganhando cada vez mais independência, passando
a operar de maneira aberta e dinâmica, o que lhe
está permitindo crescer com suas próprias forças.
O processo de abertura começou há exatamente 15 anos, quando o governo decidiu tirar proveito econômico do turismo, procurando resgatar o
setor que estava abandonado desde 1960, quando
os últimos turistas americanos desfrutaram de suas
últimas férias em Cuba. Com a ausência dos americanos, houve uma estagnação no setor turístico e
a infra-estrutura hoteleira existente passou a ser
usada apenas pelos próprios cubanos. Com a decisão de transformar o turismo num dos segmentos
econômicos mais rentáveis para o país, a Ilha iniciou sua abertura para o turismo mundial.
Potencial econômico - Ao abrir-se para o mundo, atraindo principalmente europeus, seria necessário, reformular conceitos e recuperar os velhos
hotéis abandonados, construir uma nova e moderna
rede hoteleira (a maioria de resorts), além de abrir
novas estradas, ampliar aeroportos e capacitar pesAbre-te, Cuba!
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soas para o atendimento aos turistas. Tudo isto foi
feito, além de desenvolver uma campanha publicitária vendendo a Ilha como um destino turístico, promovendo a imagem paradisíaca de Cuba.
Como resultado desta investida, os números são
positivos: em 1990, Cuba recebeu mais de 300 mil
turistas. Em 1995, a Ilha foi visitada por 700 mil pessoas. Em 1996, o total de visitantes chegou a um milhão, enquanto no ano passado [1997], um milhão e
duzentos mil turistas foram a Cuba, desfrutar de suas
600 praias ou se deliciar com a beleza arquitetônica
dos prédios históricos de Havana Velha.
A partir de 1996, Cuba passou a ser considerada como um rival, em termos de atração turística,
pelos demais países do Caribe, tendo em vista que
foi o quarto país mais visitado da América Latina.
Italianos, canadenses, espanhóis, franceses e ingleses são os turistas que mais visitam a Ilha. Em
1996, para se ter uma idéia, 200 mil italianos e 162
mil canadenses desfrutaram suas férias nas praias
daquele país. As estatísticas cubanas não identificam a quantidade de turistas brasileiros, cuja freqüência ainda é muito pequena.
Em termos econômicos, o turismo de Cuba re5 2
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gistrou, em 1996, um faturamento bruto de US$ 300
milhões, deixando um lucro líquido de 30% dos quais
US$ 66 milhões foram destinados ao financiamento
de produções nacionais diversas e US$ 18 milhões
foram reinvestidos no setor, visando fortalecer ainda mais a indústria turística local, que já emprega
mais de 130 mil cubanos.
Até o fim desde século XX, é possível que Cuba
continue esquecida pelos americanos, que integram
o maior contingente de turistas do mundo e também com maior poder aquisitivo. Conseguir furar
o bloqueio americano é um sonho para os cubanos
que estão de olho nos lucros que podem usufruir
atraindo os norte-americanos, mas enquanto permanecerem os vetos e proibições aos cidadãos
estadunidenses, a Ilha tem procurado atrair outros povos, principalmente os europeus, e tem obtido sucesso nesta empreitada.
Rede hoteleira em franca expansão - Atualmente [1998], Cuba dispõe de 180 hotéis, com um
total de 27 mil apartamentos. Quinze por cento
deles têm categoria de cinco estrelas, enquanto
72% dos hotéis foram classificados como de quaAbre-te, Cuba!
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tro ou três estrelas. O setor hoteleiro cubano está
organizado dentro de um sistema misto, onde todos os empreendimentos têm o Estado como sócio
majoritário. A administração ou construção de
projetos, associados ou não com grupos estrangeiros, é permitida através de contratos. Os projetos elaborados podem ser operados por um tempo limitado, sendo que a propriedade das instalações pertence ao Estado.
O Ministério de Turismo (Mintur), de Cuba, tem
uma estrutura pequena e cerca de 50 funcionários. Apesar de a entidade não possuir qualquer poder administrativo sobre as instalações hoteleiras,
é ela quem concebe a estratégia de desenvolvimento, elabora a regulamentação e controla os investimentos do setor. As cadeias e empresas turísticas é
que administram suas instalações e se incumbem
de atrair os hóspedes.
Competição - Os hotéis, pousadas e outras acomodações turísticas pertencem às cadeias nacionais
ou, como a maioria, internacionais, que possuem
suas próprias normas e regulamentos. Apesar de o
Estado ser sócio de todas elas, se permite a compe5 4
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tição entre as mesmas, pois, segundo as autoridades, foram concebidas para atender a diferentes
áreas e grupos. Dentro deste conceito oficial, por
exemplo, a principal cadeia, a Gran Caribe, tem o
objetivo de atrair os turistas de maior poder aquisitivo. Para isto, dispõe das melhores instalações
do país. A cadeia Horizontes administra os hotéis
das praias, do campo e alguns da cidade. A cadeia
Isla Azul está totalmente voltada para o turismo
nacional, atendendo turistas mais modestos.
Já o Grupo Empresarial Cubanacán dispõe de
bons hotéis em todo o país e se apresenta como uma
alternativa flexível e dinâmica para atrair turistas
de classe média. Por outro lado, o Habaguanex é
um grupo que se dedica à exploração exclusiva do
setor mais antigo da capital de Cuba, Havana Velha, onde se concentram mais de 1.500 edificações
tombadas como patrimônio histórico mundial.
Entre as principais operadoras turísticas do mundo, em atuação em Cuba, destaca-se o Grupo Sol
Meliá, administradora dos sete mais luxuosos hotéis de Cuba, a exemplo do Meliá Cohiba e do Meliá
Varadero. O mesmo sistema de competição vale
para as agências de turismo que dão suporte aos
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grupos turísticos em visita à Ilha.
O impacto da indústria do turismo sobre Cuba
e sua população é inevitável, mas todos estão conscientes de que até o ano 2000 a Ilha será o paraíso
do Caribe e que, apesar de continuar impedida de
receber os turistas americanos, que seriam mais
rentáveis e numerosos, continuará, numa onda
crescente, a ser invadida principalmente pelos turistas europeus. Como reconhecem os próprios
cubanos, o turismo pode causar uma transformação socioeconômica muito grande no país, mas pelo
menos “em Cuba os turistas não vão encontrar o
jogo dos cassinos e a corrupção, mas podem desfrutar de uma distração sã e reconfortante em todo
o seu território”.

7 Letra de Sérgio Mattos musicada por Kareka em ritmo de
salsa e incluída no CD intitulado Movimento – Sérgio Mattos e
Amigos, lançado no ano 2000.
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PAIXÃO CUBANA7

Estou apaixonado
por Cuba.
Conheci uma cubana
de Havana.
Depois dos “mojitos”
da Bodeguita.
De beber daiquiri
da Floridita,
vi uma bela cubana
numa noite de salsa
da Tropicana.
Que morena mais linda!
Cor de melaço
reluzente.
Eu a vi dançando
com rebolado
convincente.
Estou apaixonado
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por Cuba.
Conheci uma cubana
de Havana.
Fugiu do meu olhar
Em plena Malecón,
a avenida Beira-Mar.
Procurei de noite.
Procurei de dia.
De Varadero a Santiago
Subi a Sierra Maestra
e o Pico Turquino,
mas não encontrei
a bela cubana...
Ela partiu meu coração,
liberando uma forte paixão.
Estou apaixonado
Por Cuba.
Conheci uma cubana
de Havana.

ANOTAÇÕES DA VIAGEM A CUBA
De 03 a 10 de janeiro de 1998
Abre-te, Cuba!
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Um grupo de baianos, formado por Valter Xéu de
Jesus (jornalista), Marcelo Leone (vice-prefeito de
Santo Amaro), Dr. Edval Santos (Secretário de
Saúde de Santo Amaro), Rosangela Luz (enfermeira-chefe de Sapeaçu), Renivaldo Luz (fotógrafo) e
Sérgio Mattos (jornalista), foi convidado a realizar uma visita oficial a Cuba, que está mantendo
uma espécie de parceria técnica com alguns municípios baianos que estão importando e implantando o modelo de saúde cubano. A viagem foi realizada num velho avião de fabricação russo IL-62,
da Cubana. O vôo de ida foi lotado e o de volta,
praticamente vazio. O embarque de ida foi realizado em Salvador, em vôo direto para Havana,
enquanto o vôo de retorno foi via São Paulo/SSA.
Observações dos primeiros dias
A Rede Hoteleira de Havana tem boa qualidade
com hotéis 5 estrelas e serviços de bom nível para
atrair turistas.
6 0
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Nos três primeiros dias da visita não vi a moeda
local, o peso cubano. Os dólares americanos circulam naturalmente para tudo, compra, táxi, comida
etc, mas o troco sempre é recebido em dólares cubanos, uma moeda alternativa que facilita o troco e que
pode ser trocada por dólares americanos, no aeroporto, quando o visitante estiver deixando o país.
Havana é um museu vivo de carros. Os colecionadores devem ficar loucos ao ver tantos carros
velhos circulando. Através dos carros podemos verificar a história contemporânea de Cuba, identificando três fases de influência: a primeira até
Fulgêncio Batista com os carros americanos. Após
a Revolução de 1959 passa-se a ter a influência
da União Soviética, com seus carros Lada e Nivam
e agora (1998), após a Perestroika e a queda do
Muro de Berlim, a partir de 1990, a invasão de
carros japoneses, franceses, coreanos e outros.
O interessante é que a mecânica dos carros velhos não é mais original, pois todos os motores
foram substituídos, recondicionados e ou adaptados. Dos velhos automóveis americanos só resta mesmo de original a lataria.
O serviço de telefonia é muito limitado e caro.
Abre-te, Cuba!
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Telefonar para o Brasil é caríssimo.
A prostituição ocorre abertamente e muitas meninas ficam se oferecendo nas portas dos hotéis e
nas avenidas. Segundo o nosso motorista, a prostituição começou a ocorrer em Cuba após a derrocada da União Soviética, quando as dificuldades
locais aumentaram e o bloqueio americano se fez
sentir mais acentuadamente. Entretanto, em Cuba,
a prostituição apresenta um viés que nos leva a pensar, pois até as prostitutas têm nível universitário.
A cidade de Havana é muito limpa. As ruas e o
asfalto são bem cuidados. Os prédios apresentam
fachadas mal conservadas e sem pintura, mas por
dentro, principalmente os prédios públicos, encontram-se limpos e bem conservados.
Chama a atenção de todos o tamanho do prédio
da Embaixada Russa em frente à antiga Embaixada
Americana que foi transformada num centro de negócios americanos. À sua frente foi colocada uma placa de outdoor com duas figuras, a de Tio Sam e a de
um cubano com os seguintes dizeres: “Senhores imperialistas não temos medo de ninguém nem de nada”.
As casas, palacetes e os prédios de Havana Velha, na avenida da praia esperam por recupera6 2

Sérgio Mattos

ção. A Unesco classificou Havana Velha como
Patrimônio da Humanidade e concedeu verbas
para a sua recuperação. Lamentavelmente, as verbas nunca chegaram a Cuba devido ao bloqueio
americano. A Espanha está iniciando um programa para recuperá-la. Muitos cubanos habitam os
prédios antigos dividindo o espaço com outras famílias – muito parecido neste aspecto, não na arquitetura, com o Pelourinho antes da reforma.
Dia 03/01/1998
Hotel de Havana: O grupo baiano ficou hospedado no Neptuno.
O grupo proveniente da Bahia chegou a Havana às 10hs do dia 03/01/1998 após quatro horas de
atraso na decolagem.
À noite fomos assistir ao show da Tropicana,
bem ao estilo dos shows do Canecão e Scala, no
Rio de Janeiro, com muita salsa, bolero e rumba e
mais de 200 figurantes, com mulatas belíssimas, escolhidas a dedo. Um show muito bonito: o ingresso
custa US$ 68. O espaço do show foi armado ao ar
livre. Num belíssimo jardim botânico da casa de
Abre-te, Cuba!
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um ex-senador americano da década de 30, que foi
transformada em casa de espetáculo em 1939, desde quando existe a Tropicana.
Dia 04/01/1998
No domingo, dia 04/01/1998, por 31 dólares
americanos passeamos em Varadero, um paraíso
de águas verdes, areias brancas e muitos turistas.
Praticamente não encontramos cubanos, salvo os
que trabalham no local. Na praia encontram-se
ingleses, noruegueses, principalmente, italianos
entre outros. No paraíso cubano as mulheres estrangeiras praticam o topless livremente. Varadero
é o mais famoso balneário cubano e está localizado
numa península estreita e comprida com 21 quilômetros de extensão. A península está localizada na
Baia de Cárdenas de águas calmas. A origem do
nome Varadero está associada a uma espécie de
cactus local. Durante o dia, enquanto tem sol, todos desfrutam das águas claras, tranqüilas e mornas. À noite a península se transforma num grande
festival devido à grande quantidade de bailes que
rompem a madrugada e todos se divertem. Pratica6 4
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mente todos os hotéis oferecem entretenimento com
shows tipo teatro revista e shows do tipo dos apresentados nos cabarés franceses e também na
Tropicana de Havana.
A autopista Havana-Varadero tem a qualidade
das auto-estradas do primeiro mundo, além de
cortar uma das regiões mais bonitas de Cuba. Em
Matanza existe um vale belíssimo, antes da baía.
Dia 05/01/1998
Segunda-feira, começamos a parte oficial da visita, incluindo contatos nos setores de saúde, cultura e com a mídia cubana. Logo pela manhã mantivemos contato com o pessoal da TV local, acertando para o dia seguinte (terça-feira) uma entrevista ao vivo. Depois fomos visitar a RHC – Rádio
Habana de Cuba, visitando suas velhas instalações,
que segundo consta foi um brasileiro que fundou.
Na Rádio Habana concedi entrevista ao Departamento de Português feita por Daniel Fernando
Setila, jornalista e poeta angolano que foi piloto de
guerra. Conversamos muito também com Irene Fait
– jornalista húngara que morou muitos anos no
Abre-te, Cuba!
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Brasil, em Porto Alegre, e que agora vive em Cuba.
Nos contatos abri perspectivas para a divulgação
de minha poesia, tendo prometido enviar livros e
pôster-poemas.
Fomos almoçar no Centro de Havana Velha, que é
um local belíssimo! Preparado para receber turistas.
À tarde nos encontramos com Sara Smith de
Castro, diretora do Instituto Cubano de Amistad
com los Pueblos –ICAP. Ana D’Alessandro Del
Pino, especialista em Caribe e América Latina,
também participou da reunião. Duas mulheres
bonitas e determinadas. Elas foram responsáveis
pelo planejamento da parte oficial da visita.
Voltamos ao centro de Havana Velha e fomos
conhecer a famosa “La Bodeguita del Medio” imortalizada por Ernest Hemingway, pois ele que costumava beber ali alguns “mojitos” (rum, água, açúcar e hortelã miúdo). Tomei dois “mojitos” por US$
8,00 cada. Em um hotel cinco estrelas, um “mojito”
custa apenas US$ 2,00. A comida servida em La
Bodeguita é a comida típica, a comida creola. Nas
paredes de la Bodeguita podem ser apreciadas
colagens com fotografias de gente famosa bem como
as mensagens e assinaturas dos visitantes. Na La
6 6
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Bodeguita conheci um advogado brasileiro
capixaba apaixonado por Cuba – de prenome
Homero – ele publicou um livro sobre Havana e
Cuba.
Jantamos num restaurante caseiro de um amigo de Osvaldo, o motorista que foi colocado à nossa disposição, e retornamos ao hotel. Comprei uma
caixa de charutos cubanos para Denise, minha esposa. Nenhuma outra compra foi feita até então.
Espero amanhã poder comprar alguns livros e
souvenirs. Uma caricatura horrível foi feita por
um artista local por um dólar.
Dia 06/0/1998
Hoje foi um dia muito ativo. Pela manhã tentamos ir ao centro da Zona Franca, mas foi um fracasso, pois só as empresas podiam ser atendidas e
com contratos de compras acima de 20 mil dólares.
Retornamos e fomos visitar o Castillo El Morro
(Castelo do Morro) uma fortificação construída
pelos espanhóis para defesa de Havana. Passeamos também na Malecón, uma das principais avenidas a beira-mar de Havana. Na Malecón tivemos
Abre-te, Cuba!
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oportunidade de conversar com cubanos e ouvir a
música nativa tocada e cantada por pequenos grupos ao som de violões e acordeom, no final da tarde
e início da noite. Depois visitamos, em Habana
Vieja, uma Feira de Livros. Uma feira imensa, quando pude comprar obras de José Martí (poemas).
Em Havana, José Martí é tão importante quanto
Fidel. Em Cuba, pude observar que o Martinismo é
mais importante, respeitado, seguido e considerado do que o marxismo.
Visitamos a Feira de Artesania na praça da Catedral e tiramos fotografias no hotel Ambos Mundo – onde morou Hemingway.
De lá fomos direto para a Radio Taino, participar do programa “Buenas Horas”, quando concedemos entrevistas ao vivo. Como havia levado
exemplares de CDs e livros de minha autoria, a
emissora incluiu na programação algumas de minhas músicas, tocando por exemplo as múscias “Esquentando o Terreirão”, em parceria com Edil
Pacheco, e “Ai que saudade”, parceria com
Kareka, interpretada por Moacy Mendes, Quininho
de Valente e Edil Pacheco. A música que o pessoal
da rádio mais apreciou foi “Ai que saudade” inter6 8
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pretada por Moacy Mendes.
Depois seguimos para o Centro Poligrafico,
onde são produzidos os jornais de Havana, inclusive o Granma Internacional. Mantivemos contatos com Alberto Garcia Sosa, chefe de Imprensa
do ICAP - Instituto Cubano de Amistad com los
Pueblos, e com Miguel Comellas Dopico –
subdiretor do Granma Internacional – que é o órgão oficial do Partido Comunista de Cuba. Visitamos as instalações e retornamos ao Hotel, onde
encontramos Marcelo Leone que perdeu todos os
seus documentos e objetos adquiridos em Cuba. Só
encontramos seu passaporte à noite na casa de um
cubano que nos telefonou dizendo tê-lo achado. O
restante, compras e passagens, foram perdidas.
Á noite fomos, eu e Valter Xéu, jantar na casa
do poeta Daniel Fernando Setila, de cujo livro vou
fazer a apresentação e ele vai traduzir um dos
meus. Ele é casado com uma médica cubana que
estava grávida. Uma grande barriga. Pediram desculpas pela qualidade do jantar, pois não tinham
encontrado arroz branco e só podiam servir o arroz integral ao qual os cubanos têm acesso. Comentei que no Brasil o arroz integral é mais caro e que
Abre-te, Cuba!

6 9

o branco não tem as mesmas qualidades alimentícias do integral. Foi servido um frango à moda cubana. Uma delícia. O frango também deve ter saído os
olhos da cara para eles. E o jantar apesar de simples deve ter custado muito das economias deles.
Retornamos ao hotel e no bar tomei um Pernod e fui
dormir.
Obs. Daniel mora em um prédio, tipo flat, onde
o governo cubano hospeda os estrangeiros que lhe
prestam serviços. A entrevista na Rádio Taino foi
com Meosotis Parafait. Quem nos levou foi Jorge
Garrido e Adelfa Fialho.
Dia 07/01/1998
Perdemos toda a manhã do dia 7 no escritório
da Aviação Cubana para remarcarmos/confirmar
as passagens e resolver o problema da passagem
de Marcelo – vice-prefeito de Santo Amaro que perdeu seu “boleto”.
Às 14 horas tivemos um encontro na Associação dos Escritores de Cuba, quando falamos sobre
lançamento de livros e negociamos a possibilidade
de publicarmos uma antologia baiana/cubana de
7 0
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poesia. O encontro foi agendado pelo ICAP.
O encontro na União dos Escritores y Artistas
de Cuba foi com Roger Avila Zaldivar, especialista da Associação, e com Fabiola (não consegui entender o sobrenome dela ???)– Trocamos livros,
expomos a idéia de se fazer uma antologia com cinco poetas da Bahia e cinco poeta de Havana com
cinco poemas de cada numa edição bilíngüe. Gostaram da idéia principalmente por não terem que
gastar nada. Daniel Fernando que também participou da reunião ficou como sendo o nosso contato
e possivelmente o encarregado por fazer a tradução do português para o espanhol e do espanhol
para o português. Roger, muito formal, preocupado e cauteloso, enquanto Fabiola já queria firmar uma carta de intenções. Apesar de muito burocrata a reunião foi proveitosa e ficamos encarregados de manter novos contatos. Ficou acertado
também a publicação de um livro de poemas de
Daniel, sobre o qual farei a apresentação. [A morte de Daniel, pouco tempo depois, impossibilitou a
concretização dos planos].
Queria ter ido visitar a Escola Internacional de
Cinema e Televisão, no distrito de San Antonio de
Abre-te, Cuba!
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Los Baños, perto de Havana, por onde passaram
vários cineastas famosos como George Lucas e
Francis Ford Coppola, e alguns brasileiros, inclusive baianos, mas não foi possível encontrar disponibilidade de tempo para encaixar esta possibilidade no rígido programa de visita.
Como nas noites anteriores, tentei ligar para
casa sem conseguir que atendessem o telefone.
Hoje, quarta-feira, não saí nem pra jantar – não
me sentia bem e o cansaço só recomendava cama.
Tentei ligar várias vezes sem sucesso até quase à
meia-noite no Brasil. Assisti a televisão local e caí
no sono.
Dia 08/01/1998
Dia dedicado às compras e passeio pela cidade
velha de Havana. Revelei dois filmes com as fotografias e gastei mais um, o terceiro e último da viagem. Retornamos ao hotel às 17 horas local e fui
arrumar a mala. Não sei como vai caber, apesar
de só ter comprado livros e charutos.
Hoje à noite, Sara e Anita, diretoras do ICAP,
que nos atenderam durante todo o tempo, deverão
7 2
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vir ao hotel. Provavelmente vamos pagar a conta.
Aliás, aqui pagamos tudo. O governo colocou uma
van com motorista à nossa disposição, mas a gasolina, o aluguel do carro e o motorista foi por nossa
conta. O preço do prato de comida em Havana
gira em torno de 7 a 15 dólares. Mas com a bebida
alcoólica ou refrigerante o preço de uma refeição
pode chegar até a 30 dólares por pessoa.
Gostei dos contatos e das pessoas com quem
contatamos.
Tomamos um bolo de Sara e Anita. Só quem
apareceu à noite foi o poeta Daniel Fernando, que
aproveitou para levar os originais do seu livro.
Tomamos uns drinks, jantamos e fomos dormir.
Dias 09 E 10/01/1998
Estamos no hall do Hotel desde às 8h30m esperando o transfer. Às 9 em ponto chegou. Fizemos o
embarque normal e o avião decolou pontualmente
às 12h15m. Depois de 45 minutos no ar, fomos informados que retornaríamos ao Aeroporto José
Martí, em Havana. O motivo não foi anunciado, mas
fiquei sabendo que os mostradores não estavam siAbre-te, Cuba!
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nalizando. O combustível, cerca de 30 toneladas, teve
que ser jogado fora para evitar acidente durante a
aterrissagem. Um espetáculo saindo das asas. Parecia a esquadrilha da fumaça, a diferença era que do
nosso avião não era fumaça que saía das asas, mas
combustível sendo jogado fora. Desembarcamos entre 13h30m e 14horas depois de terem servido, a
bordo, dois cuba-livres. Almoçamos no aeroporto e
marcaram a partida para as 17 horas. São 17h45m
e até agora nada. Penso em Denise, sinto saudade de
seu perfume, de sua voz e do barulho que faz quando
está em casa. Lembrei também de Rafael (meu filho).
Hoje é o aniversário dele e vou comprar o presente
dele no Freeshop em São Paulo: um telefone sem fio,
foi o que ele pediu.
Finalmente, às 18 horas de Havana embarcamos e chegamos a São Paulo às 5 horas da matina.
Depois de passarmos no Freeshop e alfândega, onde
abrimos todas as malas pelo fato de estar chegando de Cuba, conseguimos chegar ao terminal doméstico às 7 horas. De São Paulo, telefonei para
Denise, informando do atraso de seis horas e que já
estávamos no Brasil.
O interessante foi o fato de que todas as nossas
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reservas do vôo domestico (São Paulo-Salvador)
haviam sido canceladas devido ao atraso do vôo
da Cubana. Só conseguimos embarcar porque o
avião estava vazio. Em São Paulo, Marcelo Torres Leone teve que comprar outra passagem porque a que foi emitida em Havana para substituir a
roubada, constava o trecho só até São Paulo sem
incluir o trecho São Paulo-Salvador. No Freeshop
comprei um celular bem pequeno para Denise. São
8h20 e estamos completando 24 horas de aeroporto/avião. Todos cansados. Dr. Edval e Rosangela
foram os consumistas do grupo, Valter chegou sem
dinheiro, gastou tudo o que levou. Chegamos a
Salvador às 11h30min. No avião, bebemos comemorando a viagem.
Observação extras
- O melhor charuto de Cuba é o de marca
Cohiba, cuja fábrica também produz pequenos
charutos (tipo cigarrilha) do tamanho de um cigarro e que são muito apreciados pelos visitantes.
- Aos turistas é oferecido um santo remédio contra colesterol, um tal de PPG (peperrê como se proAbre-te, Cuba!
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nuncia) que dizem ser muito bom como afrodisíaco.
O PPG e charutos, de marca Cohiba, mas falsificados, são oferecidos nas ruas aos turistas incautos.
- Se come muita galinha e porco em Cuba.
- Muro Cristiano – é o nome da comida creola
que inclui feijão e arroz.
- Remédios – aos cubanos é livre e gratuito o
acesso a médicos e hospitais. Para adquirir ou receber remédio é necessário uma receita médica.

BREVE HISTÓRICO DE CUBA
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Cuba foi descoberta por Cristóvão Colombo em
1492. Trata-se da maior Ilha do Caribe e fica ao
norte da América Central, em pleno Mar do Caribe.
A Ilha foi a primeira terra americana onde os
colonizadores espanhóis se estabeleceram e a última que deixaram. Quando Colombo chegou, só havia na Ilha índios, tainos e siboneyes, matas
intocadas e praias selvagens. Os colonizadores mudaram tudo. Importaram escravos africanos e chegaram a escravizar índios mexicanos para
implementar o cultivo da cana-de-açúcar, algo que
mudou as paisagens do interior da Ilha. No final
do século 19, um terço do açúcar consumido no
mundo era produzido em Cuba.

8 José Julián Martí Pérez nasceu em Havana dia 28 de janeiro
de 1853 e morreu lutando pela independência de Cuba em 19
de maio de 1895, tendo sido mutilado e exibido pelos soldados
à população. Seus restos foram sepultados em Santiago de
Cuba. Para que os ideais do poeta não fossem esquecidos, foi
construído, após a revolução de 1959, o Memorial José Martí,
na Plaza de La Revolución, em Havana. No memorial, os visitantes podem pesquisar sobre a vida e a obra de José Martí.
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Em 1895, o movimento contra a dominação espanhola cresceu liderado pelo poeta e jornalista
José Julian Martí Pérez, considerado como herói
e mártir dos ideais libertários cubanos. Em 1895,
José Martí lidera a luta armada contra os espanhóis.8 Os Estados Unidos se aliaram ao movimento e expulsaram os espanhóis. Assim Cuba ganhou uma espécie de “independência condicional”:
É livre, mas com uma constituição que garante o
direito americano de intervir militarmente no país.
Só em 1934 essa prerrogativa foi abolida, numa
época em que a política cubana já era dominada
pelo ex-sargento do Exército Fulgêncio Batista.
Insatisfeito, Batista liderou um golpe de estado em
1952, suspendendo a Constituição e estabelecendo
um governo de linha dura.
Fidel Castro Ruz, nascido em 1927, entrou definitivamente para a história cubana em 1959. Filho de um fazendeiro rico, ele estudou direito e
como advogado passou a defender, de graça, operários e camponeses e entra na política para gritar
contra a ditadura de Batista. Depois de cinco anos
preso por uma tentativa fracassada de golpe não
desistiu e, em 1958, montou, com a ajuda de Che
Abre-te, Cuba!
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Guevara, um quartel rebelde nas protegidas montanhas de Sierra Maestra, no leste do país. Foi à
forra e em apenas dois dias de batalha, tomou o
poder e conquistou o povo com sua retórica.
Em princípio, o movimento revolucionário cubano não tinha ideologia definida e por isso chegou a receber apoio dos Estados Unidos. Como
Fidel Castro optou pelo socialismo, os americanos
romperam as relações diplomáticas e declararam
um embargo econômico em 1962 que se estende até
os dias de hoje.
Dimensões da Ilha
Cuba possui uma extensão de 110.861 quilômetros quadrados. É a maior nação do Caribe. O país
está dividido em 14 províncias na Ilha de Cuba e
uma municipalidade na ilha da Juventude. Cuba é
tão grande que muitos anos se passaram após sua
descoberta em 1492 para que ficasse comprovado
que ela era uma Ilha e não uma parte do novo continente. Compõem o território cubano ainda a Ilha
da Juventude e nada mais nada menos do que 4.195
outras ilhotas e rochedos. Juntas, somam um lito8 0
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ral de 5.746 quilômetros onde se encontram 200
baías e 189 praias distintas.
Havana, a Capital
Fundada por navegadores espanhóis com o
nome de São Cristóvão de Havana em 1514, a cidade de Havana é a capital de Cuba. Havana é também um retrato da alma cubana. Os espanhóis deixaram uma herança preciosa em Havana, como o
Palácio dos Três Reis do Morro e a Fortaleza de
São Carlos, seus casarões coloniais e ruas tomadas
por relíquias automobilísticas das marcas Ford e
Buick. Havana é um museu vivo do automóvel
Em 1982, a parte histórica da cidade, Havana
Velha, foi reconhecida pela Unesco, como
Patrimônio Cultural da Humanidade.
Além de Havana, as seis maiores cidades cubanas foram fundadas ainda na primeira metade do
século 16, o que atesta o patrimônio histórico da
nação: Santiago de Cuba, Trinidad, Sancti
Spiritus, Camagüey (antes Puerto Principe),
Baracoa e Bay Amo.
No distrito de Playa, a arquitetura da cidade
Abre-te, Cuba!
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muda radicalmente.
Na praça da Revolução predominam edifícios
modernos, mas o distrito ostenta casarões do estilo “art decó” em meio a ruas arborizadas. Nelas,
até o ano de 1959, viviam os burocratas que prestavam serviços a Fulgêncio Batista. Quase todos
migraram para os Estados Unidos. Suas casas, verdadeiros palacetes, foram ocupadas pelo povo, viraram embaixadas ou passaram a abrigar órgãos
públicos.

QUEM É SÉRGIO MATTOS

Sérgio Augusto Soares Mattos, filho de Maria Helena
Soares Mattos e de José de Castro Mattos, nasceu em
Fortaleza, Ceará, no dia primeiro de julho de 1948.
Desde 1959, vive em Salvador, tendo recebido o título
de Cidadão Baiano, outorgado pela Assembléia
Legislativa. Diplomado em Jornalismo pela Universidade Federal da Bahia em 1971, Mattos é pós-graduado
em Comunicação, com Mestrado e Doutorado pela Universidade do Texas, em Austin, Estados Unidos. Foi o
primeiro doutor da Faculdade de Comunicação da
UFBA, tendo sido também responsável pela orientação
da tese do primeiro doutor formado pelo Programa de
Pós-Graduação em Comunicação Contemporânea da
FACOM/UFBA. Mesmo dedicando-se à pesquisa e ao
ensino, não abdicou de atuar no mercado e sempre se
manteve no exercício do jornalismo diário, em inúmeras funções editoriais nos jornais baianos. É também
poeta e compositor com dezenas de composições gravadas por diversos intérpretes.
No ano de 2000 foi o vencedor do Prêmio de Comunicação Luiz Beltrão, na categoria de Maturidade Acadêmica. O prêmio foi outorgado pela Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, que congrega mais de 500 pesquisadores da
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área. A outorga do troféu ocorreu durante o XXIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, realizado
em Manaus, Amazonas. O Prêmio Luiz Beltrão de Ciência da Comunicação tem a finalidade de reconhecer a
qualidade do trabalho acadêmico realizado nas universidades ou nos centros de pesquisa, valorizando a atuação individual e coletiva. A meta é sinalizar, anualmente, para as novas gerações, quais as pessoas ou instituições que apresentaram contribuições relevantes para o
campo das Ciências da Comunicação.
Sérgio Mattos foi diretor-coordenador da COEPP –
Coordenação de Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação
Unibahia – Unidade Baiana de Ensino, Pesquisa e Extensão, no município de Lauro de Freitas - BA, além de
ter sido o coordenador que implantou os cursos de Jornalismo e Relações Públicas das Faculdades Integradas
Ipitanga mantidas pela Unibahia. No período de janeiro a julho de 2008 exerceu a função de Coordenador do
curso de Jornalismo da Faculdade da Cidade do Salvador e da FTC, quando, por concurso passou a integrar
o quadro de professores adjunto do curso de jornalismo da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia UFRB. Completando suas atividades profissionais, Sérgio Mattos integrou a equipe fundadora da Tribuna da
Bahia, onde além de repórter especial foi chefe de reportagem; no jornal A Tarde, ocupou a função de editor dos suplementos Jornal de Utilidades, Municípios e
Rural até fevereiro de 2003. Foi o diretor de redação
responsável pela criação e implantação da revista Neon,
de arte cultura e entretenimento, que circulou de janeiro de 1999 a dezembro de 2004. Paralelamente a estas
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funções profissionais, Sérgio Mattos foi presidente fundador do IBL – Instituto Baiano do Livro, e presidente
fundador da ALAS – Academia de Letras e Artes de
Salvador. Na década de 1980 foi diretor do Instituto de
Radiodifusão Educativa do Estado da Bahia – IRDEB
–, quando foi responsável pela elaboração dos projetos
para a implantação da TV Educativa da Bahia.
Sérgio Mattos é autor de inúmeros trabalhos acadêmicos, tendo escrito dezenas de artigos e capítulos de
livros na área da comunicação. Dentre seus trabalhos
estão os seguintes títulos de teses, livros e plaquetas:
The Impact of Brazilian Military Government on the
Development of TV in Brazil (Tese de Mestrado), 1980.
The Development of Communication Policies Under de
Peruvian Government, 1981.
Domestic and Foreign Advertising in Television and
Mass Media Growth: A case Study of Brazil (Tese de
Doutorado), 1982.
The Impact of the 1964 Revolution on Brazilian
Television, 1982.
IRDEB – Relatório das atividades de 1983/1984.
Comunicação, Desenvolvimento e Segurança Nacional,
1988.
Um Perfil da TV Brasileira: 40 anos de história, 1990.
Censura de Guerra: da Criméia ao Golfo Pérsico, 1991.
A Tarde Municípios: uma experiência jornalística voltada para o municipalismo, 1993.
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lismo: produção científica, literária e artística, 1994.
O Controle dos Meios de Comunicação, 1996.
A televisão e Cultura no Brasil e na Alemanha, 1997 (org.).
A Televisão e as políticas regionais de comunicação,
1997 (org.)
Televisão na era da globalização, 1999 (org.).
A televisão no Brasil: 50 anos de história, 2000.
Imparcialidade é Mito, 2001.
História da Televisão Brasileira: Uma visão econômica, social e política, 2002.
Mídia Controlada: a história da censura no Brasil e no
mundo, 2005.
Comunicação Plural, 2007 (org.).
Memória da Imprensa Contemporânea da Bahia, 2008(org.).
Relicário Comunicacional e Literário, 2008.
O Contexto Midiático, 2009.

No campo literário, além de participar de várias antologias poéticas e de ter veiculado sua produção em revistas, jornais e na internet, publicou os seguintes livros:
Nas Teias do Mundo, 1973.
O Vigia do Tempo, 1977.
A Batalha de Natal, 1978.
Time’s Sentinel, 1979 [Tradução de Maria Luisa Nunes].
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I No Longer Sing, I Cry (Já não canto, choro), 1980.
Edição bilíngüe [Tradução de Albert Bork].
Lançados ao Mar, 1985.
Asas Para Amar, 1ª ed. 1995; 2ª ed. 1996.
Estandarte, 1ª ed. 1995; 2ª ed. 1996; 3ª ed. 1996.
Trilha poética, 1998.
Étendard, 1998 [Tradução de Daniel Bloom].
Fio Condutor, 2006.
Amadeu, um bandido nordestino, 2008 (novela).
Os funerais de dona Camila, 2008 (novela).
As confissões sexuais de Maria Francisca, 2008 (romance)
Jayme, só você pode: perfil biográfico de Jayme Ramos
de Queiroz (biografia, 2009).
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Gran Theatro de Havana

Vista de Havana a partir do Castillo El Morro

Detalhe da entrada da Matriz de Havana

Cartaz da visita do Papa João Paulo II
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