
 

 
H

is
. 

His. 
 

Professor: Renato Pellizzari 

Monitor:  João Daniel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
H

is
. 
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A Revolução Cubana 
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RESUMO   
 

 

Antecedentes 
Para compreendermos a Revolução Cubana, é fundamental que conheçamos um pouco mais sobre a história 

de Cuba. Cuba foi uma colônia espanhola, que conseguiu 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 inseriram a chamada 

es 

políticos e econômicos se 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. 

Muitos negócios norte americanos se desenvolviam em território cubano, o que garantia enormes lucros às 

custas da economia cubana. Além disso, a sociedade sofria com a desigualdade social.  

Em 1952, o general Fulgência Batismo assumiu o governo através de um golpe, apoiado pelos Estados Unidos. 

Seu governo apoiava a influência norte americana na ilha. A partir do golpe, Fulgêncio Batista instituiu uma 

forte ditadura militar com forte repressão a imprensa e a movimentos de oposição. 

 

A Revolução 
Insatisfeitos com esse cenário social cubano, se iniciaram as lutas contra Fulgêncio Batista Em 1953, foi 

organizado o ataque ao Quartel de Moncada, na cidade de Santiago. Seu objetivo era realizar a tomada das 

armas para dar início ao processor revolucionário.  No entanto, o ataque fracassou e Fidel Castro, assim como 

seu irmão Raul Castro, foram presos. Fidel Castro foi condenado a 15 anos de prisão, mas 1955, foi anistiado 

(perdoado) por Fulgêncio Batista em razão da forte pressão pública que havia sobre ditador. Fidel e seu irmão 

se exilaram no México e de lá organizaram novamente o movimento a fim de retornar à Cuba para derrubar 

Fulgêncio Batista. 

No México, Fidel Castro organizou um grupo de 81 homens, entr

Em 1956, tentaram um novo ataque à Cuba e, após a derrota, os sobreviventes se esconderam na região de 

Sierra Maestra. A partir de lá, passaram a atuar em táticas de guerrilhas, realizando pequenos ataques às tropas 

do exército cubano que progressivamente foi se enfraquecendo, enquanto o movimento ganha apoio 

popular. Em 1959, Fulgência Batista foi derrotado e se exilou na República Dominicana. 

 

 
 Líderes da Revolução 
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Logo após a vitório, Fidel Castro foi nomeado primeiro-ministro de Cuba.  Algumas medidas iniciais do novo 

governo foram: realização da reforma agrária e a nacionalização de empresas estrangeiras, o que afetou 

diretamente os interesses dos Estados Unidos na ilha. Nesse primeiro momento, é importante ressaltar, que 

a revolução ainda não tinha um caráter propriamente socialista. 

Em janeiro de 1961, os Estados Unidos rompem relações diplomáticas com Cuba e, em abril do mesmo ano, 

um ataque contrarrevolucionário que contava com apoio da CIA foi realizado contra o governo de Fidel na 

Invasão da Baía dos Porcos. As tropas de Fidel Castro conseguiram neutralizar o ataque. Após este episódio, 

Cuba alinhou-se à União Soviética  no contexto de Guerra Fria  se declarando uma nação socialista. 

 

A crise dos mísseis 

 
Um dos modelos de míssil nuclear soviético que provocou a crise 

 

devido a eminência de um ataque nuclear. A tensão foi gerada pela instalação de mísseis balísticos nucleares, 

por parte da URSS, em solo cubano (portanto, próximo do território estadunidense). Cada míssil tinha o 

alcance de 1.600 quilômetros de distância, e poderia chegar à capital americana, Washington, em cerca de 

13 minutos.  

 

 

EXERCÍCIOS  
 

 

1. Em janeiro de 1959, tropas revolucionárias comandadas por Fidel Castro tomaram o poder em Cuba. A 

luta revolucionária: 

a) foi dirigida por uma guerrilha comunista que pôde derrotar o exército de Fulgêncio Batista, graças 

ao apoio militar oferecido pela União Soviética. 

b) foi dirigida pelo Partido Comunista de Cuba, que conseguiu mobilizar camponeses e trabalhadores 

urbanos contra a ditadura de Fulgêncio Batista. 

c) foi dirigida por dissidentes do governo de Fulgêncio Batista, com apoio inicial do governo dos 

Estados Unidos, interessado em democratizar a região do Caribe. 

d) foi dirigida por uma guerrilha nacionalista e anti-imperialista, que angariou apoios da oposição 

burguesa e de setores da esquerda cubana. 

e) foi dirigida por um movimento camponês espontâneo que, gradativamente, foi controlado pelos 

comunistas liderados por Fidel Castro. 

2. Os líderes da Revolução Cubana de 1959 logo se associaram ao comunismo internacional encabeçado 

pelo bloco soviético no contexto da Guerra Fria. É correto dizer que essa associação resultou em, entre 

outras coisas: 

a) bloqueio econômico da URSS a Cuba. 

b) apoio do governo dos Estados Unidos aos revolucionários cubanos. 

c) abertura gradual dos Estados Unidos às práticas políticas comunistas. 

d) fim do capitalismo na América Central. 

e) apoio a outros grupos armados revolucionários da América Latina. 
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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)  

d)  

e)  

4.  

 
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. A respeito da Revolução Cubana, considere as afirmações abaixo. 

I. Cuba foi um palco importante na disputa entre os EUA e a ex-

 

II. A Revolução Cubana inspirou movimentos de esquerda na América Latina, a partir da década de 

1960, sendo adotada como modelo para os grupos guerrilheiros pró-socialistas, a exemplo da 

Guerrilha do Araguaia, no Brasil. 

III. Para superar a crise vivida por Cuba desde o fim da URSS, o país busca ampliar suas relações 

econômico-comerciais, sobretudo na América Latina, destacando-se sua aproximação com a 

Venezuela de Hugo Chávez. 

Dessa forma, 

a) apenas as afirmações I e II estão corretas. 

b) apenas as afirmações II e III estão corretas. 

c) apenas as afirmações I e III estão corretas. 

d) apenas a afirmação III está correta. 

e) todas as afirmações estão corretas. 
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6. Ao final da II Guerra Mundial, a derrota das forças do Eixo  Alemanha, Japão e Itália  e o 

enfraquecimento econômico, militar e político das potências, europeus levaram o mundo a um 

período de grandes transformações geopolíticas, especialmente, pelos Estados Unidos da América e 

pela então União Soviética. Esse processo de reorganização estendeu-se até o final dos anos 1980. 

Durante esse período, o mundo passou por vários momentos de tensão, colocando as forças armadas 

nesses dois países em alerta máximo, com a iminência de uma guerra nuclear. 

No âmbito da geopolítica mundial, é correto afirmar que, durante a chamada Guerra Fria, um dos 

momentos mais tensos entre Estados Unidos da América e União Soviética foi: 

a) A Guerra da Coreia, onde a porção norte, apoiada pelos Estados Unidos, invadiu a porção sul, 

apoiada pela União Soviética, causando a divisão do território coreano. 

b) A instalação, pela União Soviética, de mísseis balísticos de longo alcance nos países membros da 

OTAN localizados no leste europeu. 

c) A Guerra do Vietnã, onde a porção sul apoiada pelos Estados Unidos invadiu a porção norte 

apoiada pela União Soviética, ocasionando a divisão do território vietnamita. 

d) A instalação, pelos Estados Unidos, de mísseis balísticos nos países membros do Pacto de Varsóvia, 

localizados no oeste europeu. 

e) A instalação secreta, pela União Soviética, de mísseis balísticos em Cuba, país localizado no 

continente americano que se orientou para o socialismo. 

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

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)  

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. 

8. 
resultou da: 

a) invasão do território sul-coreano pelo exército da Coreia do Norte, então apoiada pela União 

Soviética e pela China. 

b) intervenção militar realizada pela URSS na Hungria, com a ocupação de Budapeste e a deposição 

de I. Nagy. 

c) descoberta, pelos EUA, dos trabalhos de instalação de armas nucleares soviéticas em Cuba. 

d) ereção de um muro em Berlim, pelo governo comunista, dividindo fisicamente a cidade e a 

República Democrática Alemã. 

e) ruptura das relações diplomáticas entre a China e a URSS, em razão das acusações de 

 

9. O ponto mais tenso da Crise dos Mísseis se deu no dia 27 de outubro de 1962, um sábado, tanto que 

 

a) um míssil balístico R-12 foi disparado de Cuba contra a cidade de Washington. 

b) os EUA invadiram novamente a Baía dos Porcos. 

c) bombardeiros americanos B-52 lançaram bombas contra as instalações nucleares de Cuba. 

d) um avião-espião americano, modelo U-2, foi abatido pelos cubanos. 

e) Fidel Castro foi assassinado por um agente da CIA. 
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10. A partir da imagem e do texto, responda ao que se pede: 

 
Ernesto Che Guevara, ao receber das mãos de Jânio Quadros a Grã-Cruz da Ordem Nacional do 

Cruzeiro do Sul.  

extraordinária do Conselho Interamericano Econômico e Social, conhecida como Conferência de 

Punta del Este. Ao fim da reunião, Ernesto Che Guevara, ministro da Economia de Cuba, viajou para a 

Argentina e, depois, para o Brasil a fim de agradecer a posição tomada por esses dois países para 

impedir a discussão de qualquer tema político na conferência. Jânio aproveitou o encontro com 

Guevara para pedir, com êxito, a libertação de 20 padres espanhóis presos em Cuba e discutir as 

possibilidades de intercâmbio comercial por meio dos países do Leste europeu. Finalmente, em 18 de 

agosto, condecorou o ministro cubano com a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, o que provocou a 

 

Disponível em: <http://fpjq.org.br/2018/04/24/biografia-janio-quadros-1917-1992/>. 

Em relação aos dois documentos apresentados, assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, 

o contexto internacional e o desdobramento na política brasileira.  

a) Bipolarização ideológica e fortalecimento das instituições democráticas.  

b) Política de não alinhamento e o golpe militar que derrubou Jânio Quadros.  

c) Guerra Fria e o isolamento político do Presidente, culminando com a sua renúncia.  

d) Revolução Cubana e o início das guerrilhas no Brasil em oposição à ditadura militar.  

e) Crise dos Mísseis em Cuba e aproximação do governo brasileiro com o bloco socialista. 

 

QUESTÃO CONTEXTO  
 

 

O governo de Cuba afirmou que o bloqueio econômico, financeiro e comercial aplicado pelos 

 

Fonte: <https://exame.abril.com.br/economia/cuba-calcula-que-embargo-dos-eua-gerou-prejuizo-de-us-822-bi/> 

Comente o contexto do qual o embargo foi aprovado, seus desdobramentos após o fim da Guerra 

Fria, bem como nos dias atuais. 

 

 

  

https://exame.abril.com.br/economia/cuba-calcula-que-embargo-dos-eua-gerou-prejuizo-de-us-822-bi/
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. d 

No início, a Revolução Cubana foi coordenada pelo grupo de Fidel Castro, mas com ajuda de setores da 

sociedade cubana que já faziam oposição ao governo de Fulgêncio Batista. Muitos grupos da classe 

média cubana estavam envolvidos no projeto. O próprio Fidel Castro, que era advogado por formação, 

integrava esses grupos.  

2. e 

A Revolução em Cuba e a subsequente adesão ao bloco soviético provocaram um ponto de instabilidade 

no continente americano durante a Guerra Fria, já que a hegemonia pertencia até então aos Estados 

Unidos. O exemplo cubano acabou servindo de modelo para outros empreendimentos revolucionários 

no continente, que tiveram apoio estratégico, militar e até financeiro por parte dos cubanos 

3. c 

vara, com a mais 

Quadros, que renunciaria a seu posto meses depois. 

4. d 

A reaproximação entre EUA e Cuba é inédita desde o início do embargo econômico, iniciado após a Crise 

dos Mísseis, em 1962. Apesar dos esforços diplomáticos, o embargo ainda não foi suspenso e ainda 

depende de aprovação do Congresso estadunidense para prosseguir. 

5. e  

Todas as afirmações estão em conformidade com as diretrizes políticas e econômica de Cuba, tanto no 

contexto da Guerra Fria, quanto nos dias atuais. 

6. e 

A URSS, que aliou-se formalmente a Cuba em 1961, instalou mísseis balísticos com ogivas nucleares, 

modelos R-12 e R-14, em solo cubano. Esses mísseis, que eram capazes de atingir a capital dos EUA, 

Washington, em cerca de 13 minutos, foram descobertos por aviões-espiões americanos em outubro de 

 

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. c 

A Crise dos Mísseis teve como estopim a descoberta de bases de lançamento de mísseis balísticos com 

ogivas nucleares em solo cubano, instalados pela URSS. Um dos objetivos que Cuba tinha em vista ao 

aceitar a instalação dos mísseis em seu território era garantir que nenhuma outra tentativa de invasão da 

ilha (como a ocorrida em 1961, na Baía dos Porcos) se repetisse. 

9. d 

Nesse dia, um avião-espião U-2 foi abatido pelo exército cubano, aumentando ainda mais a crise que já 

estava instalada, e acelerando as tentativas de acordo entre as duas partes, EUA e URSS. 

10. c 

No contexto da Guerra Fria, a aproximação de Jânio Quadros com Cuba (como expresso na foto, ao 

condecorar Gue Guevara) é fundamental para compreendermos o isolamento político do então 

presidente do Brasil e sua renúncia. 

 

Questão Contexto  
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O aluno deve ressaltar que o embargo foi implementado após a Revolução Socialista Cubana. Além disso, 

é importante mencionar que a dissolução da União Soviética, com o fim da Guerra Fria, muito impactou 

a economia cubana, uma vez que o país perdeu seu principal aliado tanto no plano político quanto no 

econômico. O fim do apoio da URSS, associado ao embargo norte americano, traz muitos prejuízos a 

economia cubana (como expresso do texto da questão), assim como a carestia de alimentos e produtos. 


