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America Latina no Século XX: A Revolução Cubana 

 

Resumo 

 

Para compreendermos a Revolução Cubana, é fundamental que 

conheçamos um pouco mais sobre a história de Cuba. É preciso 

contextualizar que após a independência dos países da América 

Latina, a antiga dependência aos países europeus foi substituída pela 

constante intervenção dos Estados Unidos. Cuba foi uma colônia 

espanhola, que conquistou sua independência em 1898 com o apoio 

dos Estados Unidos. Em troca desse apoio, o governo norte americano 

passou a exercer grande influência na ilha.  

Em 1901, por exemplo, foi criada uma constituição para Cuba onde os norte-americanos decretaram a 

chamada “Emenda Platt”, que garantia ao governo estadunidense o direito de intervir no país caso seus 

interesses políticos e econômicos fossem ameaçados. Além disso, a nova República de Cuba cedeu aos 

Estados Unidos as bases navais de Baía Funda (devolvida em 1913) e Guantánamo, que pertence aos 

Estados Unidos até hoje. Ao longo de sua história após a independência, Cuba foi amplamente dominada 

pelos Estados Unidos. Muitas empresas norte-americanas se desenvolviam em território cubano, o que 

garantia enormes lucros à custa da economia cubana.  E assim a atuação dos EUA na ilha se baseava em 

duas frentes principais:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro desse contexto a sociedade cubana sofria com a desigualdade 

social em decorrência do combo: exploração da classe trabalhadora + aliança com o capital estrangeiro.  

Economicamente, os EUA dominavam o cenário, eram donos de praticamente quase todos os setores 

estratégicos para o país, principalmente na exploração do petróleo. Na primeira metade do século XX, a 

população no geral possuía uma péssima qualidade de vida, com um alto índice de pobreza e sem acesso 

a terras. Mas enquanto isso, os EUA faziam de Cuba um parque de diversões privado, mandando e 

desmandando, construindo hotéis e cassinos, sugando as riquezas da ilha. A aversão da população aos 

Estados Unidos vai ser uma constante nessa primeira metade do século XX. 

Devido a situação no país, greves e mobilizações estudantis começaram a eclodir. A revolução de 1959 é 

uma consequência de um longo processo construído a partir de crises sociais e revoltas que vinham 

despontando desde 1920. Cada vez mais o sentimento nacionalista crescia, assim como a atuação dos 

grupos de esquerda. Toda essa movimentação política e social vai despertar a preocupação dos EUA na 

década de 1940/50 - Guerra Fria, pessoal, não se esqueçam!!!! – que interviram diretamente na saída do 

então presidente. Em 1952, o general Fulgêncio Batista assumiu o governo através de um golpe, apoiado 

pelos Estados Unidos.  



 
 

 

 

2 

História 
 

Revolução Nacionalista  

Fulgêncio Batista assume a presidência de Cuba e instaura uma severa 

ditadura militar com forte repressão a imprensa e promove uma intensa 

perseguição a movimentos de oposição. Além disso, seu governo apoiava a 

influência norte americana na ilha desagradando a população que cada vez 

mais via crescer o sentimento contra a presença dos EUA. Insatisfeitos com 

esse cenário social cubano, em 1953 foi organizado o ataque ao Quartel de 

Moncada, na cidade de Santiago.  

A incursão marcou o início das lutas nacionalistas contra a presença de Batista no poder e a influência 

estadunidense na ilha. A intenção era realizar a tomada das armas que permitiriam dar início ao processo 

revolucionário. Contudo, o ataque não obteve sucesso e seus principais lideres foram presos, como 

exemplo podemos citar Fidel Castro que foi condenado a 15 anos de prisão. Apenas algum tempo depois, 

Fidel foi anistiado por Fulgêncio e se exilou no México junto com seu irmão, Raul Castro.  O líder vai lançar 

o Movimento de 26 de julho (o nome era uma referência ao dia do atentado no Quartel de Moncada)  com o 

intuito de combater o presidente em exercício. 

Já no México, organizou um grupo de 81 homens que se preparavam para uma nova tentativa de golpe, 

entre eles Ernesto “Che” Guevara e Camilo Cienfuegos. Entretanto, novamente foram derrotados, restando 

apenas 12 homens que se reuniram na região de Sierra Maestra. A partir daí, passaram a atuar como uma 

guerrilha com o apoio da população local que aderiu ao aos ideais dos rebeldes que já eram bem 

populares. 

Atuando através de pequenos ataques, foram conquistando vitórias sobre as tropas do exército cubano 

que progressivamente foi se enfraquecendo, enquanto o movimento ganhava cada vez mais adesão 

popular. Atuando e várias frentes, os líderes da revolução chegam a Havana. Fulgêncio Batista que vinha 

perdendo sua base de apoio, se assusta com a ofensiva dos guerrilheiros e decide abandonar o governo se 

exilando na República Dominicana. 

 

Che Guevara e Fidel Castro – Líderes da Revolução 

 

 

 

 



 
 

 

 

3 

História 
 

O Novo Governo 

A saída do presidente significou a vitória da revolução nacionalista e o país 

entra em um momento de reorganização política. É preciso pontuar que a 

principio não havia uma autoproclamação por parte dos rebeldes como 

socialista ou comunista.  Logo em seguida, Fidel Castro é indicado ao cargo de 

primeiro ministro de Cuba. Nesse primeiro momento foram tomadas uma série 

de medidas para conter aqueles que eram contrários a revolução e que antigos 

apoiadores de Fulgêncio. 

Uma série de pessoas foram afastadas de seus cargos, alguns exilados, outras foram presas e muitas 

foram mortas. Comandado por Che Guevara, existia a prática de fuzilamento das pessoas que eram 

condenadas por crimes de guerra, tais como: tortura e assassinado. Esse fato ficou conhecido 

popularmente como “El Paredón” referencia a forma na qual essas mortes ocorriam. 

As primeiras iniciativas do novo governo davam conta de melhorar a situação da população cubana e uma 

série de reformas foram postas em prática logo no ano de 1961, como: nacionalização dos bancos e 

empresas estrangeiras, reforma agrária e um projeto de alfabetização. Todas essas modificações 

buscavam atender ao interesse do povo cubano e ao mesmo tempo retomar as riquezas cubanas das 

mãos estrangeiras, principalmente dos EUA. 

 

Política externa  

Descontentes com os rumos que a revolução tomou após sua vitória, os Estados 

Unidos viu que seus interesses na ilha estavam ameaçados e decidiu romper 

relações diplomáticas com Cuba.  Logo em seguida, a Central de Inteligência do 

país, a CIA, vai orquestrar conjuntamente com exilados cubanos um ataque ao 

país visando derrubar Fidel Castro. Eles tentaram invadir a ilha desembarcando na 

Baía dos Porcos, contudo a missão falhou porque a população apoiou 

massivamente o novo governo. 

Toda essa movimentação serviu para aproximar Cuba as relações com a URSS e consolidar a revolução no 

país. Fidel intensificou o processo de nacionalização da economia cubana. Em 1962 Cuba foi expulsa da 

OEA (Organização dos Estados Americanos) durante a Conferência de Punta Del Leste e os EUA impuseram 

um embargo econômico ao país. Com uma relação já desgastada com os norte-americanos e uma 

aproximação cada vez maior da União Soviética – através de contratos comerciais, por exemplo – Cuba 

vai se alinhar oficialmente ao bloco socialista.    

 

 

A Crise dos Mísseis 

A Revolução Cubana estava inserida no contexto do pós II Guerra Mundial, ou seja, das disputas por áreas 

de influência entre EUA e URSS. Após o fim da revolução e o alinhamento com o bloco socialista, a região 

vai ser palco de um dos momentos mais tensos da Guerra Fria. A partir de um acordo com o governo de 

Cuba, a URSS instala mísseis no país que alcançariam rapidamente o território norte-americano.  Através 

de um avião espião, os EUA descobriram sobre os mísseis e afirmando ser uma ameaça a sua segurança 

nacional, impõe um bloqueio naval a ilha cubana. 

Com a possibilidade iminente de uma guerra nuclear, as negociações entre as potencias mundiais duraram 

treze dias, aos quais os olhos do mundo estavam todos voltados para eles. Ao final, John Kennedy e Nikita 

Khrushchov chegam a um acordo onde a URSS retira os misséis instalados em Cuba e os Estados Unidos 

se compromete a respeitar o Governo de Fidel Castro, não invadindo o território cubamo. 
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Exercícios 

 

1. (UNIFOR 2013) A Revolução Cubana foi um movimento popular, que derrubou o governo do 
presidente Fulgêncio Batista, em janeiro de 1959. Com o processo revolucionário foi implantado em 
Cuba o sistema socialista, com o governo sendo liderado por Fidel Castro. Sobre as características 
do regime cubano, podese afirmar:  
 

a) A Revolução não teve apoio popular. 

b) Permitiu-se a existência de dois Partidos Políticos apenas. 

c) O regime implantado teve apoio da então União Soviética por ocasião da Guerra Fria. 

d) As eleições cubanas são indiretas e com participação popular. 

e) Uma nova concepção de regime político foi criado na ilha cubana. 

 

 

2. (UNICID 2014) Foi o historiador liberal inglês Barraclough quem levantou, sobre a Revolução Cubana, 

a questão que pode servir de ponto de referência nos estudos sobre o tema: “Quais são as 

perspectivas de uma apreciação realista da revolução de Castro, em Cuba, se a considerarmos, 

unicamente, como manifestação do ‘comunismo internacional’ e não a relacionarmos com os 

movimentos paralelos em outras regiões do mundo subdesenvolvido, ou com a longa e intricada 

história das relações entre os EUA e Cuba desde 1901?”. 
(Carlos Guilherme Mota. História Moderna e Contemporânea, 1986.) 

 

Acerca do ponto de vista do historiador inglês, é correto afirmar que o processo revolucionário 

cubano 

a) teve suas origens mais imediatas ligadas à deposição do governo pró-EUA de Fulgencio Batista. 

b) foi decidido e financiado pela III Internacional, com o aval direto da cúpula do Partido Comunista 

da URSS. 

c) confirmou a tendência de revoluções socialistas na América, como já havia ocorrido no Haiti e 

na Nicarágua. 

d) apresentou características peculiares, pois foi organizado exclusivamente pelo Partido 

Comunista Cubano. 

e) contou com o apoio fundamental das nações africanas recém- libertadas do neocolonialismo. 

 

 

3. No contexto do início dos anos 1960, quando a Revolução Cubana soava como uma nova 
possibilidade de mudança política radical no continente americano, o Brasil teve um momento de 
aproximação formal com Cuba. Esse momento foi: 

a) o fornecimento de armas a Cuba por parte das Forças Armadas Brasileiras. 

b) o estabelecimento de acordos revolucionários entre Brasil e Cuba para a formação de uma liga 

única pelo comunismo na América. 

c) a condecoração de Ernesto “Che” Guevara com a Ordem do Cruzeiro do Sul. 

d) a participação do Brasil em defesa de Cuba na “Crise dos Mísseis”. 

e) a participação de Cuba junto no “Golpe de 1964”. 
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4. (FUVEST 2016)  

 

Tendo em vista o que a charge pretende expressar e a data de sua publicação, dentre as legendas 

propostas abaixo, a mais adequada para essa charge é:  

a) Suspensão do embargo econômico a Cuba por parte dos EUA.  

b) Devolução aos cubanos da área ocupada pelos EUA em Guantánamo.  

c) Fim do embargo das exportações petrolíferas cubanas.  

d) Retomada das relações diplomáticas entre os EUA e Cuba.  

e) Transferência de todos os presos políticos de Guantánamo, para prisões norte-americanas.  

 
 

5. (UNICISAL 2009) Observe a imagem a seguir: 

 

 

Sobre a Revolução Cubana, é correto afirmar que: 

a) o caráter socialista da revolução só foi assumido em 1961, ainda que a vitória tenha acontecido 
em janeiro de 1959. 

b) os padres católicos foram as principais lideranças revolucionárias. 

c) o êxito da revolução só foi possível graças ao apoio econômico de diversos países da América 
Latina. 

d) a vitória da revolução foi resultado do apoio norte-americano durante o governo Kennedy. 

e) o principal líder da revolução, Fidel Castro, militou no Partido Fascista Cubano desde sua 
juventude. 
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6. (FGV-SP 2019) Em 1962 tem lugar a crise dos ‘mísseis’, quando Kennedy ameaça novamente invadir 
Cuba pretextando a instalação de mísseis soviéticos na ilha. Sem consultar os cubanos, os 
soviéticos terminam por desmantelar os foguetes, que haviam sido oferecidos para a proteção do 
regime de Fidel.  

SADER, Eder (org.) Che Guevara – Política. São Paulo: Expressão Popular, p. 24.   

Tendo em vista essa informação, é correto afirmar: 

a) O governo dos Estados Unidos fomentou o movimento dirigido por Fidel Castro para derrubar o 

presidente nacionalista Fulgêncio Batista.  

b) A “crise dos mísseis” provocou o completo isolamento do governo cubano, que se desentendeu 

tanto com os Estados Unidos quanto com a União Soviética.  

c) A “crise dos mísseis” provocou a saída de Che Guevara do governo cubano, demitido por Fidel 

Castro por suas posições radicais contra os Estados Unidos.  

d) A “crise dos mísseis” desencadeou o embargo econômico dos Estados Unidos a Cuba, que foi 

suspenso com o fim da União Soviética em 1991.  

e) Em 1961, o governo estadunidense patrocinou a invasão da Baía dos Porcos, no sul de Cuba, 

por tropas integradas por exilados cubanos. 

 

 

7. Leia o texto abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta. 

Em 28 de outubro de 1962, quando se noticiou que parte da “resolução” da Crise do Mísseis era 

remover as ogivas de Cuba, milhares de soldados cubanos cercaram as instalações que as 

abrigavam. Um aturdido ministro de relações internacionais da União Soviética, Anastas Mikoyan, 

correu para Havana e se encontrou com Castro. A própria KGB temia que os comandos cubanos 

atacassem, se apoderassem dos mísseis e dessem início à Terceira Guerra Mundial.  
(FONTOVA Humberto. O Verdadeiro Che Guevara e os idiotas úteis que o idolatram. São Paulo: É Realizações. 2009. p. 

116.) 

Partindo do exposto no texto, podemos afirmar que: 

a) os cubanos quiseram se aliar aos EUA. 

b) a KGB temia que os cubanos disparassem os mísseis nucleares contra a URSS. 

c) os cubanos, inicialmente, não aceitaram o acordo para resolução da “Crise dos Mísseis”. 

d) os soviéticos ordenaram aos cubanos o ataque nuclear aos EUA 

e) os EUA decidiram pela invasão de Cuba e pelo ataque às bases dos mísseis. 
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8. (PUCRJ/2018)  Sobre o impacto da Revolução Cubana nas relações entre os EUA e a América Latina 

na década de 1960, assinale a alternativa correta:  

a) A América Latina tornou-se o foco principal de preocupações militares para os norte-

americanos no panorama da Guerra Fria neste período. 

b) Os EUA passaram a investir também em programas que garantissem a expansão da influência 

norte-americana por via pacífica, como a Aliança para o Progresso. 

c) Houve momentos de enfrentamento e tensão, como a bem-sucedida invasão da baía dos 

Porcos, em abril de 1961, por forças anticastristas. 

d) A crise dos mísseis cubanos, em 1962, resultou de testes realizados com armas nucleares 

soviéticas em território cubano. 

e) Os EUA abandonam a política praticada até então, que consistia na necessidade de exportar a 

democracia para os demais povos do continente. 

 

 

9. (ENEM 2009 – Prova Vazada) A Revolução Cubana veio demonstrar que os negros estão muito mais 

preparados do que se pode supor para ascender socialmente. Com efeito, alguns anos de 

escolaridade francamente aberta e de estímulo à autossuperação aumentaram, rapidamente, o 

contingente de negros que alçaram aos postos mais altos do governo, da sociedade e da cultura 

cubana. Simultaneamente, toda a parcela negra da população, liberada da discriminação e do 

racismo, confraternizou com os outros componentes da sociedade, aprofundando o grau de 

solidariedade. Tudo isso demonstra, claramente, que a democracia racial é possível, mas só é 

praticável conjuntamente com a democracia social. Ou bem há democracia para todos, ou não há 

democracia para ninguém, porque à opressão do negro condenado à dignidade de lutador da 

liberdade corresponde ao opróbrio do branco posto no papel de opressor dentro de sua própria 

sociedade.  
FISERO, D. O povo brslo: A formação e o sentido do Brasil. São Paio: Companhia das Letras, 1999 (adaptado).  

Segundo Darcy Ribeiro, a ascensão social dos negros cubanos, resultado de uma educação 

inclusiva, com estímulos à autossuperação, demonstra que 

a) a democracia racial está desvinculada da democracia social.  

b) o acesso ao ensino pode ser entendido como um fator de pouca importância na estruturação de 
uma sociedade.  

c) a questão racial mostra-se irrelevante no caso das políticas educacionais do governo cubano.  

d) as políticas educacionais da Revolução Cubana adotaram uma perspectiva racial 
antidiscriminatória.  

e) os quadros governamentais em Cuba estiveram fechados aos processos de inclusão social da 
população negra.  
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10. O caminho para a revolução pela longa guerra de guerrilha foi descoberto um tanto tardiamente 
pelos revolucionários sociais do século XX (...). A própria palavra "guerrilha" não fazia parte do 
vocabulário marxista até depois da Revolução Cubana de 1959. 

(HOBSBAWM, Eric J. Era dos Extremos: o breve século XX: 1914-1991. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.)  

A guerrilha foi fundamental para a vitória, em Cuba, no ano de 1959, do Movimento 26 de Julho, 

liderado por Fidel Castro e Che Guevara. O grupo revolucionário cubano fez a opção por essa 

estratégia por acreditar que:  

a) a adesão ao comunismo impunha a luta direta contra o poder estabelecido  

b) a ocupação militar norte-americana anulava outras formas de luta contra a elite política  

c) a ditadura instalada no país eliminava a possibilidade de uma oposição ao regime por via legal  

d) o nacionalismo pequeno-burguês impedia a presença das camadas populares nos partidos de 

oposição à ditadura 

e) ao acordo fechado com URSS de ajuda com táticas de guerrilha. 
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Gabarito 

 

1. C 
A Revolução Cubana, inicialmente nacionalista, foi liderada pelo grupo de Fidel Castro. Já consolidada 
na década de 1960, vai se alinhar com o bloco socialista e receber o apoio da URSS. 
 

2. A 
No trecho o autor ressalta importância de considerar os fatores internos como essenciais para a 
implementação de um regime socialista. A saída de Fulgencio, além de confirmar a vitória da 
revolução, vai afastar Cuba do intervencionismo americano, levando ao país a se aproximar da URSS. 
 

3.  C 
Durante o governo de Jânio Quadros, Ernesto “Che” Guevara foi condecorada com a mais alta insígnia 
do Brasil, a “Ordem do Cruzeiro do Sul”.  

   
4.  D 

A reaproximação entre EUA e Cuba foi algo inédito desde o início do embargo econômico, iniciado 
após a Crise dos Mísseis, em 1962.  

 
5. A  

A principio a revolução cubana possuía um caráter nacionalista, a associação ao socialismo veio 
posteriormente. 

 
6. E  

Antes da Crise dos Mísseis, os EUA já haviam tentado invadir o a ilha cubana no episódio conhecido 
como a “invasão da Baía dos Porcos”, onde a CIA e exilados cubanos se uniram para tentar derrubar o 
governo de Fidel. 

 
7. C  

Fica claro no texto de Fontova que os comandantes cubanos não apreciaram a resolução da Crise dos 
Mísseis, que implicava, em parte, na retirada dos mísseis balísticos das instalações cubanas. A URSS 
teve de enviar representantes à ilha a fim de convencer os cubanos a aceitarem a negociação entre 
Washington e Moscou. 
 

8. B 
Com a revolução cubana a ameaça comunista no continente americano se fez presente 
concretamente. Os EUA patrocinaram diversas ditaduras militares para barrar o crescimento do 
socialismo, contudo também investiu na criação da Aliança para o Progresso como uma forma de 
“ajudar” os países a se desenvolverem economicamente. 

 
9. D  

A reforma educacional em Cuba foi posta em ação assim que os revolucionários chegaram ao poder, o 
que ajudou a tornar Cuba um dos países com o menor índice de analfabetismo. A reforma atingiu a 
população como um todo e não apenas pessoas privilegiadas. 
 

10. C 
O Governo de Fulgêncio Batista, como era ditatorial, não permitia opositores. Devido a isso, a Guerrilha 
foi uma estratégia para combatê-lo. 


