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REVOLUÇÃO CUBANA: 
ANTECEDENTE

GUERRA HISPANO-AMERICANA (1898)

DOMÍNIO DOS EUA até 1902

TRATADO DE PARIS – INDEPENDÊNCIA 
POLÍTICA DE CUBA

CONSTITUIÇÃO DE 1902 – EMENDA 
PLATT:

POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DOS 
EUA

BASE DE GANTÂNAMO



REVOLUÇÃO CUBANA: 
ANTECEDENTE

INSTABILIDADE
E DITADURAS

GOLPE DE 
ESTADO

DITADURA DE 
FULGÊNCIO 
BATISTA (1952 –
1959



REVOLUÇÃO 
CUBANA

DITADURA DE FULGÊNCIO 

BATISTA

DESIGUALDADES SOCIAIS

 “PLAY GROUND” DOS EUA 

CASSINOS E PROSTITUIÇÃO

INSATISFAÇÃO SOCIAL



REVOLUÇÃO 
CUBANA

LIDERANÇA DE FIDEL CASTRO

MOVIMENTO NACIONALISTA

NÃO POSSUÍA UM CARÁTER 

SOCIALISTA INICIAL

ATAQUE AO QUARTEL GENERAL 

DE MONCADA (26/07/1953)



REVOLUÇÃO 
CUBANA

ATAQUE AO QUARTEL GENERAL 

DE MONCADA (26/07/1953):

PRISÕES E JULGAMENTO: “A 

HISTÓRIA ME ABSOLVERÁ”

PRESSÕES EXTERNAS: EXÍLIO NO 

MÉXICO



REVOLUÇÃO 
CUBANA

REORGANIZAÇÃO DO 

MOVIEMENTO

ADESÃO DE ERNESTO “CHE” 

GUEVARA

RETORNO E DERROTA INICIAL

GUERRILHA NA SIERRA 

MAESTRA (1956-1959)



REVOLUÇÃO 
CUBANA



REVOLUÇÃO 
CUBANA

APOIO SOCIAL 

TOMADA DO PODER 

(01/01/1959)

ORGANIZAÇÃO POLÍTICA

PRESSÕES DOS EUA -

SABOTAGENS



REVOLUÇÃO 
CUBANA

APROXIMAÇÃO COM A 

URSS

INVASÃO DA BAÍA DOS 

PORCOS (1961)

CASO DOS MÍSSEIS DE CUBA 

(1962)



EXERCÍCIOS – CUBA
QUESTÃO 01

“(...) Fidel se beneficiou da Guerra Fria e vendeu a importância geopoIítica de Cuba à União Soviética, em
troca de generosos subsídios. Cuba é muito mais importante no mundo como um símbolo. E ela é um
símbolo por causa de Fidel. Sem Fidel, o regime cubano perde o símbolo da vanguarda do comunismo
internacional ou, ao menos, do antiimperialismo, especialmente do antiamericanismo. A Revolução Cubana
nunca se viu como uma mudança de governo em Cuba apenas. A atuação de Ernesto Che Guevara na
África e na América do Sul era parte da mística em torno dos combatentes de Sierra Maestra. Para a
América Latina, especificamente, Fidel foi o ícone das mudanças que organizações de esquerda do
Continente inteiro buscavam”. (Revista Época, fevereiro de 2008).

A saída de Fidel Castro da liderança do governo reacendeu o debate acerca da controvertida História Cubana.
A respeito do tema, considere as afirmações abaixo.

I.No contexto internacional da Guerra Fria, Cuba foi um palco importante na disputa entre os EUA e a ex-
URSS,  com destaque para a ‘Crise dos Mísseis’, em 1962, quando o mundo esteve à beira de um confronto 
nuclear.

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.



QUESTÃO 02

(FGV/2011) A Revolução Cubana, vitoriosa em 1959, teve como 
principal característica:
a)A mobilização popular por meio de manifestações de massas e 
a organização de seguidas  greves gerais que interromperam as 
atividades econômicas de Cuba.
b)A prática do “foquismo”, com grupos armados que se 
dedicavam à luta armada caracterizada  pela tática de guerrilhas.
c)A mobilização internacional por meio de campanhas que 
denunciavam o desrespeito aos  direitos humanos por parte do 
governo cubano.
d)A intervenção soviética, que enviou tropas de apoio aos 
revolucionários e bombardeou bases  do governo cubano.
e)A vitória eleitoral dos revolucionários no pleito de 1958 e a 
gradativa implementação de  medidas socializantes por Fidel 
Castro.



QUESTÃO 03

A ocasiãoemque o governo brasileiro mais
explicitamente estreitou relações  diplomáticas com 

o governo revolucionário cubano foi:

a)quando médicos cubanos vieram atuar no Brasil 
durante o governo de Dilma Rousseff.

b)quando guerrilheiros receberam e treinamento de 
Cuba para montar uma guerrilha  revolucionária contra o 
Regime Militar instaurado em 1964.

c)quando a blogueira cubana Yoani Sánchez veio ao 
Brasil, em 2013.

d)quando houve a posse do presidente Luís Inácio Lula 
da Silva, em 2003.

e)quando Che Guevara recebeu, do presidente Jânio 
Quadros, a comenda da Ordem  Nacional do Cruzeiro do 
Sul.
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