




1 - Antecedentes

- Guerra Hispano americana em 1898:
auxílio dos EUA e a derrota da Espanha com a
consequente independência de Cuba.

Os EUA impuseram a Emenda Platt:

. autorizava a intervenção militar dos
Estados Unidos

.Base de Guantánamo (área no
território cubano em caráter perpétuo
pertencente aos Estados Unidos).



Ditadura de Fulgêncio
Batista

 Subiu ao poder através de um
golpe em 1952

 Concentração fundiária e extrema
pobreza no país.,

 Participação do capital e do
interesse norte-americano

 Censura e Intensa repressão aos
opositores políticos

 Governo ditatorial que defendia
os interesses da elite econômica e
do capital estadunidense.



 Cuba se tornou um
importante destino
turístico estadunidense.
O luxo e o glamour
exibido em hotéis e
cassinos contrastava
com a realidade do povo
cubano



2- RUMO À REVOLUÇÃO

 Jovens guerrilheiros, liderados por Fidel Castro,
tentam assaltar o quartel de Moncada(26/07/1953)
e conseguir armas para dar início a uma
campanha contra a ditadura de Fulgêncio.
- Fracasso: os principais lideres exilados.

 Durante o exílio no México, Fidel Castro conheceu
Che Guevara que se propôs a ajudar numa possível
invasão de Cuba.



 1956 : 82 guerrilheiros tentaram invadir
Cuba, sem sucesso. Fulgêncio reprimiu o
movimento executando 70 pessoas.

Os guerrilheiros adotam novas estratégias :
iniciar uma guerrilha na região montanhosa

de Sierra Maestra.



3- A Guerrilha de Sierra Maestra (1956-1959)

Os líderes da revolução Fidel e Raul Castro,
Ernesto Guevara e Camilo Cinfuegos, formaram
os “focos guerrilheiros” dentro das matas
ganhando a simpatia da população.

- “Exército Revolucionário”- conquista da
província de Santa Clara próxima à Havana:
Fulgêncio foge para a República Dominicana,
abrindo espaço para a consolidação de um novo
governo.





A tomada do poder...



4- Características iniciais do Governo de 
Fidel Castro
 Inicialmente a revolução não teve o caráter socialista
pois visava a luta contra o imperialismo e a ditadura
de Fulgêncio Batista.

Medidas nacionalistas adotadas por Fidel abalaram as
relações com os E.U.A:

- Reforma agrária e urbana

- Nacionalização dos investimentos estrangeiros

- Fuzilamento e exílio de adeptos de Batista

- Investimentos na educação e na saúde





A aproximação de Cuba e a URSS

Os E.U.A, rompem laços diplomáticos com
Cuba no contexto da Guerra Fria e
bipolarização do mundo, levando Fidel a uma
aproximação com a URSS.

Em 1961, Fidel anuncia o caráter socialista de
seu governo. Foi instituído o unipartidarismo,
a estatização da economia e uma política de
controle de informações, além da censura.



Os E.U.A e o desembarque da Baía dos 
Porcos

 1961 :dissidentes cubanos aliados a forças da C.I.A
tentaram invadir Cuba e depor o Governo de Fidel.

 O movimento é reprimido e Fidel, numa estratégia
ousada, trocou os prisioneiros por remédios para o
abastecimento das farmácias locais.



Crise dos Mísseis
 Fidel autorizou o governo
soviético de Kruschev a
construir bases de
lançamento de mísseis na
ilha.

 Em represália, os E.U.A
realizaram um cerco naval à
ilha, ameaçando atacá-la
caso os mísseis soviéticos
não fossem retirados.

 Esse é o momento mais
tenso da Guerra Fria, tendo
como desfecho a
desativação dos mísseis.



 Che Guevara se tornou um grande herói socialista na
América.

 É importante ressaltar que Che Guevara se afastou na
década de 60 do cenário político cubano, por acreditar que
a revolução deveria se estender por outros lugares do
chamado Terceiro Mundo.

 Reapareceu na Bolívia , em 1967, numa tentativa frustrada
de estender a revolução para o país. Acabou sendo
capturado, anos depois e morto. Era o fim para o
guerrilheiro mais aclamado da América e a consolidação do
mito.



Che Guevara... Um mito ou um Herói?






