


A Revolução Cubana foi um movimento popular, que derrubou o governo do 

presidente Fulgêncio Batista, em janeiro de 1959. 

Cuba antes da 

revolução: causas da 

revolução

Antes de 1959, Cuba era 

um país que vivia sob 

forte influência dos 

Estados Unidos. Do 

ponto de vista ponto de vista 

econômico, Cuba seguia 

o capitalismo com 

grande dependência dos 

Estados Unidos. Era uma 

ilha com grandes 

desigualdades sociais, 

pois grande parte da 

população vivia na 

pobreza. 



A organização da revolução

Fidel Castro era o grande opositor do governo de Fulgêncio Batista. De princípios 

socialistas, planejava derrubar o governo e acabar com a corrupção e com a influência 

norte-americana na ilha.

Em 1957, Fidel Castro e um grupo de cerca de 80 combatentes instalaram-se nas florestas 

de Sierra Maestra. Começaram a usar transmissões de rádio para divulgar as idéias 

revolucionárias e conseguir o apoio da população cubana.

Fulgêncio batista Ernesto “Che” Guevara e Fidel Castro  



O apoio popular

Com as mensagens revolucionárias, os guerrilheiros conseguiram o apoio de muitas 

pessoas. Isto ocorreu, pois havia muitos camponeses e operários desiludidos com o 

governo de Fulgêncio Batista e com as péssimas condições sociais (salários baixos, 

desemprego, falta de terras, analfabetismo, doenças). 



A tomada do poder e a implantação do socialismo

No primeiro dia de janeiro de 1959, Fidel Castro e os revolucionários tomaram o 
poder em Cuba. Fulgêncio Batista e muitos integrantes do governo fugiram da ilha.

O governo de Fidel Castro tomou várias medidas em Cuba, como, por exemplo, 
nacionalização de bancos e empresas, reforma agrária, expropriação de grandes 
propriedades e reformas nos sistemas de educação e saúde. O Partido Comunista 
dominou a vida política na ilha, não dando espaço para qualquer partido de oposição.

Com estas medidas, Cuba tornou-se um país socialista, ganhando apoio da União 
Soviética dentro do contexto da Guerra Fria.



Até hoje os ideais revolucionários fazem parte de Cuba, que é considerado o 
único país que mantém o socialismo plenamente vivo. Com a piora no estado de 
saúde de Fidel Castro em 2007, Raul Castro, seu irmão, passou a governar 
oficialmente Cuba, em fevereiro de 2008.



É necessário reconhecer que em Cuba hoje se vive um período de crise, 
naturalmente tendo em vista parâmetros particulares que atravessam sua realidade. 
Disso não fazem segredo porta-vozes oficiais do seu atual governo e muito menos 
os que dele discordam. Por tudo isso é necessário também caracterizar-se o 
significado especial da crise cubana atual. 





CUBA
-Independência da Espanha – 1898 – José Martí.
-Constituição cubana (EUA – através do Big Stick incluem na Constituição de Cuba 
a Emenda Platt).
-Tutela dos EUA em Cuba – Governos- Gerardo Machado e Fulgêncio Batista.
-Década de 50 – Movimentos Guerrilheiros (Fidel Castro , Camilo Cienfuengos, 
Ernesto “Che” Guevara).
-Aliança com a URSS 1961; EUA rompem relações diplomáticas com Cuba.
-Exilados cubanos e mercenários norte-americanos desembarcam da Baia dos 
Porcos (fracasso).
-1962 – Crise dos Mísseis (Kennedy e Kruschev).-1962 – Crise dos Mísseis (Kennedy e Kruschev).
-1962 – Cuba expulsa da OEA.
-EUA – Aliança para o Progresso (programa de ajuda econômica para a América).
-1967 – Fundação da Olas (organização latino-americana de solidariedade) – apoio 
as lutas armadas na América Latina.
-1967 – “Che” Guevara – morto em outubro na Bolívia.
-Embargos dos EUA ...Helms-Burton.




