
DIÁRIO DE UM TURISTA EM CUBA 
 

Cuba é, em todos os sentidos, uma ilha encravada na s três Américas. 
Único país de regime comunista dentro do continente  e um dos poucos no 
mundo desde a mudança oficial de regime da União So viética e seus aliados 
da Cortina de Ferro.  

O abandono proporcionado pelos soviéticos, grandes aliados do 
regime cubano, levou o governo comunista-castrista a investir no turismo 
para criar empregos e, principalmente, receber moed a forte, dinheiro 
internacional. Canadenses, mexicanos e europeus (pr incipalmente 
espanhóis, alemães e italianos) aderiram e vão em m assa. Do Brasil, 
alguns poucos viajantes motivados por congressos e feiras, pouquíssimos 
para turismo. 

Resolvi matar minha curiosidade e conhecer Cuba. A agência de 
turismo Turazul, de Belo Horizonte, pilotada pela s impática Virgínia, 
pesquisou e indicou um pacote da Sanchat Tour, empr esa paulista que tem 
convênio com a Cubatur, operadora cubana, uma empre sa estatal. 
Basicamente, o pacote ficou assim: saída de São Pau lo para a Cidade do 
Panamá pela Copa, uma aviação panamenha; conexão pa ra Havana em outro 
avião da mesma empresa; no dia seguinte à chegada, vôo para Santiago de 
Cuba, que fica no lado leste; viagem por transporte  terrestre por alguns 
dias retornando para Havana; retorno a São Paulo ta mbém com conexão no 
Panamá. 

A curiosidade provocada pelo isolamento físico, ide ológico e 
econômico de Cuba me incentivou a fazer um diário d e viagem, que 
socializo com todos os interessados. 
 
Dia 27/10/2005, 5ª feira  – Cheguei em Havana em torno de 22h30m, hora 
local. Após um trabalho lento dos funcionários da i migração, fui liberado 
e cheguei ao moderno hall  principal do Aeropuerto Internacional José 
Martí. A funcionária da Cubatur me indicou o taxist a que faria o traslado 
para o hotel. O carro era moderno, mas não tive opo rtunidade de fazer a 
primeira aproximação com o povo: o motorista, com u ma cara de poucos 
amigos, manteve o volume do rádio alto e o dial em uma emissora que só 
tocava música caribenha. 
 
Dia 28/10/2005, 6ª feira  – Não tive uma noite completa de sono para me 
recuperar, pois precisava acordar às 6h30m e pegar o avião para Santiago 
de Cuba. Só que o despertador do hotel me chamou às  5h30m: o horário de 
Cuba era uma hora a menos que o Panamá e o cansaço da chegada não me 
deixou perceber. No caminho para o hotel pude conve rsar com o motorista, 
o primeiro cubano que conheci: Luis, dirigindo um c arro moderno de 
propriedade do Estado mas dono de um Ford 1951, com  motor de miniônibus 
da Toyota. Menos de 30 minutos pelas ruas e avenida s tranqüilas da 
periferia de Havana. 

De volta ao aeroporto, descobri que ele não é homog êneo. O terminal 3, 
para os vôos domésticos, distante dos outros dois t erminais, mais parecia 
uma rodoviária vazia do interior de Minas nos anos 80. Prédio com pé 
direito baixo, decoração simples. Apenas quatro vôo s programados para 
toda aquela sexta-feira: dois para a Ilha da Juvent ude, um para o Cayo 
Coco e o meu, que seria às 11h30m e não 10h30m, com o constava da minha 
passagem. No banheiro da sala de espera, a realidad e cubana: o masculino 
estava estragado e os poucos passageiros – maioria visivelmente 
estrangeiros – usava o feminino. Uma funcionária fa zia o papel de 
revezadora, para evitar a presença simultânea de re presentantes dos dois 
sexos. Dentro da banheira, só uma das duas pias fun cionava e algum mal-
educado deixou o chão molhado. Pequenas falhas, não  sejamos rigorosos! 
Nos bancos de espera, uma visão favorável de Cuba: um casal deixou as 
malas onde estavam sentados e foram dar umas voltas  no terminal, sem medo 



de furto. Para entrar na sala de espera, muito rigo r: conferência de 
documentos, raios X para bolsas e pertences e detec tor de metais para o 
corpo. Mas para chegar mais próximo do avião, uma s egunda sala, chamada 
de “sala de espera final”, com um exame de raio X e  detector ainda mais 
rigorosos. Atrás de mim, na fila, a própria funcion ária da primeira sala 
de espera também teve que passar pelo detector de m etais para fazer a 
segunda parte de seu trabalho na sala de espera fin al: a conferência das 
passagens na saída da saída final . Muita revista, muita conferência, 
todas feitas com educação. É um governo que não que r correr riscos. 

O avião não assusta, mas não é moderno, um modelo d esconhecido pelos que 
viajam apenas pelas grandes empresas brasileiras. E le pertence à empresa 
Aerocaribbean S.A.; é um ATR-
42, 48 lugares, duas hélices. 
O acabamento interno é 
singelo, mas correto, embora a 
porta da cabine de comando 
fosse tão rústica que até 
parecia feita de algum 
aglomerado de madeira. Lotação 
completa. Os passageiros 
pegaram o avião na pista e 
dali mesmo ele saiu de frente, 
sem recorrer aos modernos 
rebocadores. No ar era um 
pouco mais barulhento que os 
turbinados, mas não gerava 
preocupação. Cumpriu em duas 
horas e onze minutos, à 
velocidade de 450 km/h, os 847 
quilômetros que separam as duas maiores cidades da comprida ilha, do 
quase extremo oeste (Havana) ao quase extremo leste  (Santiago de Cuba). 

Meu compañero  de poltrona era um jovem de uns 25 anos, aparência  bem 
européia, cara de poucos amigos. Não retirou o joel ho do meu exíguo 
espaço de depositar as pernas e tive que dar alguma s esbarradas para 
incentivar seu senso de polidez. Mas na metade da v iagem, depois de um 
cochilo, ele se abriu. Era um engenheiro mecânico d e Havana, que estudou 
em Santiago e estava trabalhando em Guantánamo, cid ade de 200 mil 
habitantes, mais conhecida pela proximidade com a e norme (27 quilômetros 
de cercas) base naval americana que guarda os suspe itos dos grandes 
atentados de 2001 em Nova York. Ainda na metade da viagem foi servida a 
refeição  de bordo: um copinho de Tukola (a coca-cola cubana ), com opção 
para um refrigerante de laranja ou água mineral, e uma bala. Como o meu 
companheiro pegou duas balas e eu estava em um país  comunista, cultuador 
da igualdade, ousei pegar uma segunda bala. 

Do aeroporto, a Cubatur, operadora oficial (do gove rno) e local do meu 
pacote turístico me leva para o Hotel San Juan, de estilo que lembra 
chalés: pequenos prédios de dois andares com 10, 20  apartamentos cada, 
espalhados por uma área verde, de vegetação abundan te. Minha tentativa de 
sair para um lanche foi inteiramente frustrada: um grupo de quatro homens 
começou a me seguir, conversando, perguntando, se a presentando. 
Insistentes, andavam do lado, atrás, pela frente, a trapalhando o meu 
passo. Como ainda teria que andar mais uns 100 metr os por uma rua de 
pouco movimento até atingir a avenida, desisti e vo ltei ao hotel por 
outra entrada. Ainda assim, um deles me acompanhou até metade da 
escadaria com um ininteligível pedido de ajuda. Ale gou que eles eram 
funcionários do zoológico próximo. Difícil acredita r, pois era cerca de 
duas horas da tarde de uma sexta-feira, horário de muito trabalho em 
países comunistas ou capitalistas. O porteiro do ho tel desmentiu: “No 

Havana - Aeroporto José Martí, terminal 3 – Avião a hélice da 
Aerocaribbean, que levou 2 horas da capital a  Santiago de Cuba 



trabajan porque no quieren”, garantiu. “Vou tentar sair mais tarde 
então”, argumentei, portunholando um pouco. “Não ad ianta”, me desanimou 
de vez o porteiro (parecia também um segurança). “F icam aí o dia todo, 
mesmo à noite. Nada podemos fazer além dos limites do hotel.” Era o meu 
encontro de apresentação com os jineteros , mais comuns em Havana, de 
acordo com os livros/guias de turismo. Jovens que i gnoram os apelos 
comunistas para usar o trabalho como caminho para a  realização pessoal e 
optam pelo bolso do turista. O  guia turístico da D orling Kindersley, 
editora inglesa de marcante e notável produção na á rea, cita uma extensa 
e desagradável área de atuação do jineterismo , incluindo agenciamento de 
serviços, venda de drogas, prostituição masculina e  feminina. Insistentes 
e andando em grupos, tendem a se tornar importante obstáculo à política 
governamental de incentivo ao turismo externo. Coma ndante Fidel, exija 
mais dureza com os jineteros!  Eles realmente importunam. Se o turismo é 
realmente tão importante para o país quanto dizem o s analistas 
internacionais, eles são um problema sério. 

Foi também o dia de conhecer a complicada relação d o país com o câmbio. A 
moeda nacional é o peso cubano. O dólar, indesejado  durante a Guerra 
Fria, ganhou a cobiça de Fidel Castro e dos executo res de sua política 
quando Cuba deixou de ser a menina dos olhos  da Rússia, a ponta-de-lança 
do comunismo nas Américas. Para facilitar a aquisiç ão da forte moeda do 
inimigo capitalista e manter a aura de independênci a econômica, criou o 
peso convertido, que já teve igualdade com o dólar e agora até vale mais. 
Com isso, o cubano convive com três moedas: o peso do dia-a-dia, o peso 
convertible  recebido do turista e o dólar, de igual fonte. 

Na lanchonete do hotel, o dólar não foi aceito para  pagar o caro lanche 
de sanduíche de queijo e presunto (abundantes, não se pode negar) e uma 
lata de Tukola. Foi necessário fazer o câmbio na po rtaria do hotel, pela 
salgada cotação deles de 0,80833. De volta ao bar, o pequeno lanche 
custou 4 dos pesos convertidos, ou 12 reais pela me nor cotação recente no 
Brasil. O que já parecia caro em dólar, era mais ca ro ainda em 
convertibles . Sobre a minha cabeça, o sol escaldante da provínc ia de 
Santiago, a área mais quente do país, segundo o mes mo guia. 

O resto da tarde serviu para rascunhos de impressõe s e leituras. O jantar 
acabou atrasado pelo sono que bateu no início da no ite e definitivamente 
cancelado pela chuva, que reduziu o calor mas imped iu o acesso ao 
restaurante. 

Dia 29/10/2005, sábado  – Desta vez o sono foi reconfortante. O café da 
manhã – desayuno  – não trazia a abundância dos hotéis internacionai s de 4 
ou 5 estrelas, mas era bom, parecido com os padrões  brasileiros de hotéis 
2 estrelas. O café tinha gosto mais discreto, mais fraco. Frutas, só 
goiaba e lima. Resolvi sair pela frente do prédio d o restaurante, com a 
esperança de não ser visto pelos jineteros , mas a situação estava pior do 
que na véspera. Havia alguns em posição estratégica , verdadeiros vigias 
do grupo. Desci a escadaria e passei por eles com o  dedo em riste, 
exclamando um “no, no, no” firme, mas um deles segu iu ao meu lado. 
Manteve-se calado por menos de 100 metros, mas na a venida despejou sua 
cantilena, seu blá-blá-blá, sua ladainha. Começou c om perguntas 
discretas, mas depois de algumas negativas de conta to tentou os slogans  
internacionais: Brasil, tropical, futebol, Pelé. Ma is alguns nãos e 
outros passos depois tentou mexer com o meu complex o de culpa: “Você tem 
que conversar com o povo. Não se pode vir a Cuba se m falar com as 
pessoas”. A tentativa seguinte foi mais sentimental : “Você precisa de um 
amigo.” Não faltou nem a aposta em alguma possível coincidência: “Te vi 
ontem no aeroporto, vindo da República Dominicana”.  Esta passou longe. 



Duzentos metros depois eu estava na porta do zoológ ico, mas com receio de 
entrar e ter aquela companhia desagradável e suspei ta em algum ponto mais 
perigoso, mais deserto. A placa “Abre às 10 horas” (eram pouco mais de 
nove) decidiu por mim. Na volta, o segundo tempo da  ladainha, com novas 
ofertas de amizade descompromissada e, já nas porta s do hotel, de 
facilitação de aluguel de carro mais barato. Adiós, jinetero! Espero não 
vê-lo mais. 

No hotel, já me esperava a guia Nelia e o motorista  Cesar, com um táxi 
Hyundai novo. A surpresa inesperada: eu era o único  membro do grupo. Eu 
sabia estar vindo na baixa temporada, mas não conta va com isto. A 
primeira parada foi no centro de Santiago de Cuba, uns quilômetros 
adiante. Cesar nos deixou na Praça da Catedral e fo mos direto para a casa 
de Diego Velasquez, o primeiro governador espanhol da ilha. Fui entregue 
aos cuidados da guia local, uma mulata simpática de  pouco mais de 20 
anos. “Fala devagar para ele entender”, recomendou Nelia. Era uma casa de 
dois pavimentos que sofreu várias modificações no c orrer dos anos. A 
madeira básica – abundante antes da introdução da c ana-de-açúcar – era a 
caoba e o cedro. As dependências, embora amplas, ti nham várias funções, 
pois as famílias da época se mantinham próximas: os  filhos casavam-se mas 
continuavam morando lá, aumentando as dependências quando necessário. Os 
móveis, importados no começo, tinham até gavetas se cretas, para salvar 
alguma coisa das incursões dos piratas. Na casa des tacavam-se ainda uma 
cisterna na área livre central que armazenava água das chuvas – 
transportada por calhas – e um forno para fundição de ouro em lingotes. 
Não se tomava banho no século 16: numa parede via-s e uma exposição de 
bacias da época, usadas para assear o corpo. As nec essidades fisiológicas 
eram feitas do lado de fora da casa, em valetas que  exalavam um cheiro 
terrível nos dias de chuva. 

Visita número dois: a majestosa catedral, pintada e m cor creme. No 
primeiro andar, só lojas comerciais, cuja autorizaç ão de funcionamento 
provocou a demissão de um bispo. A decoração intern a é bem mais simples 
que as do barroco mineiro. Poucos visitantes, mas t ambém alguns poucos 
pedintes de esmola. Explica Nelia que o catolicismo  não teve influência 
tão forte na formação cubana quanto em outros paíse s latino-americanos, 

mas ainda é a religião mais 
comum. Garante que o Estado 
comunista nunca se imiscuiu na 
sua prática e a visita do papa 
João Paulo II em 1998 aumentou 
a participação popular. É a 
religião predominante, seguida 
pelo protestantismo e pelas 
santerias, as religiões 
africanas, originárias da 
Nigéria, Congo e Benin. O 
assustador vodu subsiste em 
algumas áreas, por influência 
do vizinho Haiti. A grande 

praça de Santiago estava 
lotada, tomada pelo povo que 
queria alguma distração, pois o 

sábado cubano tem o estilo do sábado brasileiro: po uca atividade nas 
escolas, no serviço público e na maioria das ativid ades profissionais. O 
comércio estava aberto, principalmente o ambulante,  muitos camelôs 
vendendo artesanato a preço negociável. “Eles pagam  impostos”, garante 
Nelia. Enveredamos pelo centro histórico, em rápido  circuito. Ruas 
pequenas, estreitas, geralmente bem conservadas. Um  destaque: a casa do 
primeiro prefeito, de sobrenome Bacardi, fabricante  do famoso rum que 

Santiago de Cuba - A casa amarela é uma Casa de Trova, do 
governo 



leva o seu nome, e cujos descendentes levaram para fora de Cuba o direito 
do uso da marca, que teve que ser substituída por “ Havana Club”. 

O almoço foi no La Maison, que ocupa a maior parte de uma antiga mansão 
de algum ricaço que fugiu de Fidel Castro. Comida p arecida com a 
brasileira, diferente só nos detalhes. Foi em Vista  Alegre, bairro 
chique, reduto das mansões dos americanos e dos cub anos ricos até o 
primeiro dia do ano de 1959, o da queda do então di tador Fulgêncio 
Batista. 

À tarde, mais uma missão histórico-religiosa, prese nça cotidiana em toda 
a América Latina. Sobe-se uma serra não muito alta para se chegar ao 
Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre , no povoado Cobre. A 
principal imagem da igreja também é a mais importan te do país. É a 
padroeira de Cuba. Nas proximidades, mais vendedore s de artigos 
religiosos do que peregrinos, mas não era um dia es pecial no calendário 
religioso. 

Dia 30/10/2005, domingo  – Saída para Camagüey, mas antes uma parada para 
ver o Quartel Moncada que em 
1953 foi alvo de um ataque dos 
guerrilheiros de Fidel, que 
perdeu a batalha. Hoje é uma 
escola. Daí o nosso táxi 
Hyundai se foi direto para a 
cidade de Bayamo, a segunda 
mais antiga da ilha. A praça 
principal tem o nome – 
freqüente no país – de Plaza 
de la Revolución e está 
restaurada, em excelentes 
condições. As pequenas e 
antigas ruas em volta também. 
Almoço no restaurante do Hotel 
Royalton, também na praça. 

De volta à estrada, chama-me a 
atenção o grave problema de transporte público do p aís. Nos trechos 
próximos às cidades maiores impressiona o número de  caminhantes à beira 
da estrada, trafegando pelo acostamento de terra. Q uando o trajeto é 
longo, vale tudo: carroça, bicicleta, carroceria de  caminhão. Chegamos à 
tardinha à cidade de Camagüey, 300 mil habitantes, uma das maiores do 
país. Hospedagem num hotel antigo, bem no centro hi stórico – o único 
hotel modesto do pacote, provavelmente pelas limita ções da cidade. Ao 
sair, descubro que a fechadura da porta está emperr ada e não tranca, mas 
arrisco e saio assim mesmo. Duzentos metros adiante  está a praça da 

Igreja de la Merced, que merece 
uma foto. Na hora do clique, 
uma senhora oferece o andar de 
cima do casarão para melhorar o 
ângulo. Turista desconfiado, 
recuso. Aí percebo que se trata 
de uma casa de cultura, do 
governo. Agradeço e justifico 
que o ângulo já está bom. A 
tarde está caindo e não há 
tempo a perder, pois breve vai 
faltar luz natural para a 
câmara. 

Santiago de Cuba - Quartel Moncada, atacado por Fidel Castro em 
1953 (que perdeu a batalha). As marcas das balas. 

Camagüey – “Che Comandante Amigo”, a homenagem na praça da 
Iglesia de la Merced 



O jantar foi no 5º andar do hotel. A gastronomia se guiu o padrão da 
viagem, mas o show musical (sempre presente) foi me lhor, com uma flauta, 
algo como uma maraca, boa animação. De sobremesa, o utro show para 
turistas, na piscina, mesclando danças com malabari smos aquáticos. Em 
volta do hotel, um movimento impressionante de jove ns, milhares deles, 
grande parte no início da adolescência. Muita dança , canto, namoro, 
bebidas. As noites de sábado e domingo são uma gran de festa nas ruas para 
a juventude cubana, mas Camagüey parecia especialme nte animada. 

Dia 31/10/2005, 2ª feira  – O dia começa em Camagüey e termina em 
Trinidad. Registrada a saída no Gran Hotel, a guia me leva para um 
passeio cultural, a pé, pelas ruas próximas, que fo rmam o casco  
histórico. Na pequena Plaza San Juan de Dios aprese nta-se Daimara, uma 
cubana com problemas psíquicos, e pede dinheiro mei o às escondidas. Diz 
que tem fome, mas a verdade é que está um pouco gordita . Nelia explica 
que não é uma loca , apenas tem um retraso mental . 

Estrada afora e cruzamos a província de Ciego de Áv ila passando pela 
capital, de mesmo nome, fora do centro. O almoço é logo depois, em um 
caramanchão. A provável intenção de quem programou foi a de variar a 
gastronomia com um almoço mais caipira, interiorano , mas não saiu muito 
diferente do padrão urbano, exceto pelo ambiente. A  próxima província na 
rota é Sancti Spiritus, onde fica a cidade de Trini dad, nosso objetivo. 
Como as demais, Sancti Spiritus é uma província (es tado) pequena para os 
padrões brasileiros, podendo ser cruzada em uns 100  quilômetros ou menos. 
A estrada já melhorou, são poucas as pessoas que ca minham pelo 
acostamento. Impressionam as muitas casas destelhad as pelo Dennis, o 
furacão que assolou a ilha de Cuba em julho. Já na área rural de 
Trinidad, que não é a capital de Sancti Spiritus, u ma parada para 
conhecer a torre de Manaca-Iznaga. Era um ponto de observação de escravos 
do engenho que a construiu.  

No caminho do hotel cruzamos o povoado de Casilda, uma das maiores 
vítimas do Dennis. Praticamente não se vê uma casa sem sinais da fúria 
dos ventos. Meu Hotel Ancon é um entre três que dom inam uma península 
quase desabitada. Praticamente uma reserva turístic a. Recebo uma pulseira 
que me garantirá, sem limites, as bebidas e drinque s nacionais. 
Experimento um Cuba Libre e o bartender  acha que eu sou português: o 
último brasileiro que ele viu por lá foi cinco mese s antes. 

O jantar self-service fazia 
parte do pacote turístico e 
terminou com uma conversa com 
o motorista Cesar, um 
santiagueño  de 57 anos e 
quatro casamentos, um filho em 
cada, bom de garfo e um 
permanente olho aguçado nas 
muchachas . Às 21h45m começou 
um show de dança e música para 
turistas, uma animación , que 
acabou antes do previsto, 
forçada por um apagón , uma 
queda de energia elétrica. 
Parte da luz voltou, mas a que 
não voltou incluiu o palco e 
encerrou o show exatamente quando os dançarinos lev avam três turistas 
para participar da dança. 

Dia 01/11/2005, 3ª feira  – O primeiro dia de novembro amanhece claro no 
município de Trinidad. Falta conhecer a área urbana , que é o programa do 

Trinidad - A praia no início da noite 



dia, uns 15 quilômetros adiante. Mais uma passagem pelo povoado humilde 
de Casilda, a vítima do furacão Dennis. Três meses depois da catástrofe a 
recuperação ainda é lenta, principalmente nos telha dos das casas. Muitos 
postes de iluminação, de cimento, foram substituído s por provisórios, de 
madeira. Varias casas tiveram sua estrutura abalada  e foram abandonadas. 
Palmeiras e coqueiros perderam as copas. 

Trinidad pode ser comparada com Paraty. Cidade hist órica, antiga, está em 
trabalho de restauração do passado para receber o t urismo. Num raio de 
200 metros abaixo da praça principal a restauração está adiantada; a 
partir daí o cenário é mais empobrecido, mais típic o de Cuba. O almoço 
teve camarões como prato principal. Grandinhos e sa borosos, servidos com 
um molho um tantinho forte, à base de tomate. Como sempre, uma pequena 
orquestra de músicos cubanos: um percussionista e d ois violões. Número 
igual ao de clientes do restaurante: eu, a guia e o  motorista. Culpa da 
baixa temporada. Mais um mês e o frio bate na Europ a e Canadá, trazendo a 
clientela. 

As visitas foram: uma volta completa num palacete d o século 18 com uma 
aula da guia local; um tour pelas estreitas e pedre gosas ruas do casco  
histórico e também por uma feirinha de artesanato. Alguns pedintes de 

esmola, nenhum deles 
insistente. Nelia esperava 
alguns jineteros  em Trinidad, 
que estava muito policiada, o 
que pode explicar a ausência 
deles. 

A volta ao hotel foi às três 
horas, para sobrar um tempo 
para a praia. O ar condicionado 
do apartamento não funcionava, 
apesar do pedido matinal para o 
conserto. Insisti e desta vez 
fui atendido, era só um fio 

solto. O controle remoto também 
não funcionava e foi consertado 
pelo funcionário, um técnico em 

insistência, que apertou os botões dezenas de vezes  até o contato 
melhorar. 

Dia 02/11/2005, 4ª feira  – Saída às oito horas da manhã com paradas 
previstas em Cienfuegos, Península de Zapata e Vara dero, o destino final. 
Cienfuegos, na verdade, não estava no roteiro. Perg untei a Nelia (na 
véspera) sobre a possibilidade de inclui-lo; me res pondeu que neste caso 
Cesar deveria consultar a sua empresa, pois ela já havia pago a ele o 
trajeto combinado, de 1.100 e poucos quilômetros. A o sairmos do belo 
Hotel Ancon já tinha a resposta: mais 10 pesos convertibles . Oferta 
aceita. 

Seguimos por uma estrada costeira. A maior parte da  vegetação da orla 
estava desfolhada quando deveria estar verdejante, pois era o final do 
período de chuvas. As folhas tinham sido arrancadas  pelo Dennis, que 
deixou os mesmos rastros de outros lugares: casas s em telhado ou telhas 
faltando, palmeiras (sempre a palma real) sem copa.  Em menos de uma hora 
pela deserta (de carros, de casas e de gente) estra da costeira chegamos à 
província de Cienfuegos; bem menos do que isso, tal vez 15 ou 20 minutos, 
à própria Ciudad de Cienfuegos. 

Trinidad - A guia Nelia e o motorista Cesar, no Hotel Ancon 



É talvez a cidade mais moderna 
do meu circuito. Foi fundada 
em 1819 pelo então governador-
geral de Cuba, José 
Cienfuegos, origem do nome. 
Preocupado com a situação do 
Haiti (predomínio da população 
negra após confronto com os 
colonizadores brancos), ele 
incentivou a colonização 
francesa e a transformou na 
cidade mais branca do país. 
“Os negros que vemos aqui são 
geralmente de fora”, informa a 

guia. Na entrada da área marítima 
seguimos por uma avenida até chegar 
a belo Palacio del Valle, maravilha da arquitetura que acabou 
nacionalizado por Fidel. Depois vamos a um recorrido  pelo centro 
histórico, incluindo a praça central e as ruas não muito estreitas, 
fechadas para os carros (eles as chamam de bulevare s). Limpas, prédios 
pintados, bem restaurados. 

Adiós, Cienfuegos! A próxima parada será na Penínsu la Zapata, extremo sul 
da província de Matanzas. A primeira parte do traje to – a zona rural de 
Cienfuegos – é uma região fértil, com terra roxa, v egetação fechando todo 
o solo, extensos canaviais, muito gado de leite. A segunda parte do 
trajeto foi feita a 120 km/h, em uma larga autopist a que liga Santa Clara 
a Havana. Em cada mão podem seguir três carros lado  a lado, facilmente, 
mas sem a orientação das pinturas de chão, engolida s pelo tempo e não 
renovadas. Praticamente não há buracos, mas os muit os remendos permitem 
bom rolamento. Uma falta de movimento que impressio na: às vezes se anda 
um quilômetro antes de cruzar outro carro. 

Pouco depois do meio dia estamos na Península Zapat a, já na província de 
Matanzas, completando o trajeto por uma estreita, m as boa, estrada local. 
O destino é um ponto turístico que mistura zoologia  com vida humana pré-
colombiana. É o gancho para os guias cubanos fixare m nos turistas seus 
ideais independentistas e antiimperialistas. Antiam ericanos mais que 
tudo, pois mais ao sul fica a Baía dos Porcos e, de ntro dela, a praia 
Giron, locais atacados por cubanos anticastristas e  mercenários em ação 
comandada pela CIA e governo Kennedy, em 1961. Mas a visita fica apenas 
no parque natural de Cuba, que inclui uma grande la goa (Laguna del 
Tesoro), um criadouro de crocodilos e um passeio de  barco até uma 
reconstituição de uma aldeia dos extintos índios Ta ino. 

Ainda em Matanzas, pedi a Cesar 
para dar uma parada pois queria 
observar e entender melhor uma 
situação que eu já havia visto 
em outros trechos da viagem: um 
sistema de profissionalização 
da carona. Nas entradas e 
saídas das cidades um 
funcionário público, sempre 
vestido com um uniforme 
amarelo-creme e boné do tipo 
usado pelos antigos carteiros 
brasileiros, trabalha em pontos 

de carona, liderando um grupo de 
candidatos a passageiros. Nas 
mãos, uma prancheta com uma 

  Cienfuegos - Um bulevar 

Matanzas - Estrada para Varadero – De uniforme amarelo, 
funcionário público vende passagens para “caronas” 



tabela de preços, de acordo com os trajetos previst os. Quando passa um 
carro público com lugar disponível, ele o pára e ve rifica se há algum 
carona que vai utilizar o mesmo trajeto. Quando ist o acontece, ele cobra 
o valor da passagem de acordo com a tabela e guarda  o dinheiro. Uma 
espécie de “cobrador de rua”, vinculado ao ponto de  parada e não à 
empresa de transporte. A guia Nelia me garantiu que  isto só acontece com 
os carros públicos, do governo ou de seus órgãos, e  o motorista é multado 
quando não obedece a ordem de parar. Ela destacou q ue carros de turismo, 
táxis e carros particulares não participam do siste ma, frisando que o 
carro particular é respeitado naquele país comunist a como propriedade 
privada, da mesma forma que acontece nos países cap italistas. “O dono faz 
o que quiser com seu bem”, garantiu. Sem dúvida, al go bem diferente do 
que geralmente se pensa em relação ao comunismo. 

Ahora, al norte, hasta Varadero! Antes dela, mas pe rtinho, Cardenas, onde 
Nelia mostra discretamente a casa do menino Elian, protagonista de uma 
disputa entre seus pais e entre os governos america no e cubano, grande 
assunto da mídia internacional há alguns anos. A po lícia vigia a casa e 
não permite a exploração turística. Ainda em dia cl aro estamos em 
Varadero, o grande balneário do país e segundo maio r polo turístico 
(Havana, claro, é o primeiro). Em destaque, uma eno rme e delgada 
península, local de mais de 50 enormes e chiques ho téis, muito sol e uma 
gigantesca praia, de quilômetros de extensão. A pen ínsula, aliás, tem 19 
quilômetros. 

Faço o check-in  na companhia de Nelia e Cesar, que encerram o seu 
trabalho e deixam uma preocupação: como será o tran slado para Havana no 
dia seguinte? A funcionária da Cubatur no hotel tam bém de nada sabe e 
sugere deixar o problema para a sua colega Jane, no  dia seguinte. Hora de 
muchissimas gracias  à simpática dupla de cubanos, compañeros  de cinco 
dias. Depois, um rápido repouso, um passeio de fim de tarde pela praia e 
um jantar self-service com incontáveis opções, níve l 4 estrelas superior, 
como diz a propaganda do Hotel Arenas Doradas, um c omplexo de 10 prédios 
de dois andares com apartamentos chamados de bangal ôs. 

Dia 03/11/2005, 5ª feira  – Castiguei no café da manhã, pois não sabia se 
iria almoçar. Procurei a Jane, da Cubatur, que me a ssustou. Nada sabia 
sobre o traslado, o transfer . Os telefones do representante da Sanchat 
Tour na cidade não atendiam. A 
Cubatur, a mais antiga das 
várias empresas do ramo e 
pertencentes ao governo, 
jamais falhou comigo, mas o 
mesmo não poderia dizer da sua 
autorizada brasileira Sanchat. 
Só pouco depois das 11 horas 
Jane descobriu que meu 
traslado chegaria às 15 horas. 
Como tinha que fechar a conta 
ao meio dia, a manhã se 
perdera. 

Quando eu passeava pela grande 
avenida que acompanha toda a 
península apareceu um ônibus de 
tour  turístico, daqueles comuns 
por toda a Europa, com um segundo andar exposto ao sol, sobre o teto. Por 
5 pesos convertibles  fiz o tour , até o principal ponto comercial. 

Às 15h30m apareceu meu transfer , um ônibus que levou mais uma hora para 
recolher 20 turistas dos hotéis da praia. Saiu da c idade por uma 

    Varadero - Centro da cidade, 13 horas. Mar aberto, multicolorido 



autopista costeira, iniciada por uma situação bem c apitalista: um posto 
de pedágio. É interrompida na cidade de Matanzas, 1 50 mil habitantes, 
capital da província, e retomada de forma até brusc a, pois ali a área 
urbana vira rural de um trecho para outro. Mais um pouco e chega-se à 
ponte mais alta do país, que é o exato ponto que se para a província de 
Matanzas com a de Havana. 

Mais algumas dezenas de quilômetros e, finalmente, a capital Havana. É 
uma cidade enorme, dois milhões e meio de habitante s, mas pela autopista 
de Varadero se chega rapidamente ao centro. O pinga -pinga dos turistas em 
seus hotéis permite o primeiro city-tour  sob o comando do microfone do 
guia do ônibus. Sou um dos últimos, meu hotel fica fora do centro, no 
bairro de Miramar. O guia pede para não esquecer de  uma propinita  para o 
motorista. 

Depois de instalado, peço um salmão em manteiga pre ta no snack-bar  do 
Hotel Occidental Miramar. Uma delícia a 10 pesos co nvertidos. E me 
preparo para o último dia no meu primeiro país comu nista. 

Dia 04/11/2005, 6ª feira  – O café da manhã teria que ser forte, pois não 
tinha idéia sobre a facilidade ou dificuldade de me  alimentar no centro 
de Havana. Estômago cheio, fui à recepção e confirm ei que também seria 
difícil resolver o translado para o aeroporto, prev isto para a madrugada 
seguinte, pois o vôo estava marcado para 7h20m. A r ecepção não tinha 
nenhuma notícia da Sanchat. Optei por ir ao Hotel N eptuno, a menos de 200 
metros, onde estaria o representante da agência. Re almente o misterioso 
cubano Humberto trabalhava lá, mas o telefone do se u quarto não atendeu. 

Acabei indo para o Hotel Meliá Havana, onde o burô da Cubatur localizou 
Lili, uma cubana que fala português quase sem sotaq ue e que me informou 
que a saída do avião passou para 8h20m. Disse que i a avisar aos 
interessados mais tarde. Resolvido o problema, deci di pegar o miniônibus 
exclusivo do hotel para transportar seus hóspedes p ara o centro de 
Havana. Uma prática comum dos bons hotéis internaci onais da capital para 
compensar a impressionante dificuldade de transport e.   

Espero em frente ao hotel, na majestosa Quinta Aven ida do bairro de 
Miramar. Majestosa só no tamanho e no passado, o qu e se conclui das 
ruínas das mansões pré-Revolução. Enquanto espero, um cubano jovem e alto 
me aborda oferecendo táxi. Só que ele parecia um pe destre qualquer e não 
havia carros parados por perto. Se eu aceitasse a o ferta, o que ele 

faria? Parar algum táxi com o 
braço e me cobrar pelo gesto? 
Incrível. Com a minha recusa, 
seguiu sua caminhada, até 
desaparecer de vista. 

O ponto final do miniônibus foi 
na parte antiga e histórica da 
cidade, a Habana Vieja. Uma 
longa caminhada revelou uma 
interminável sucessão de 
prédios muito antigos, em 
péssimas condições de 
conservação, e muitas pessoas 

em visível estado de pobreza. Em 
algo parecido com um açougue a 
carne era exposta e cortada 

sobre uma mesa sem os padrões esperados de higiene.  Sem dúvida, o momento 
da viagem que deixou as piores impressões. 

Havana - Um camello, ônibus derivado de um caminhão, lotado,  
como os demais 



Pela estreita e empobrecida Calle (rua) Brasil cheg a-se a uma enorme 
réplica do Capitólio da capital dos EUA. Ali começa  o Centro Habana, uma 
área um pouco melhor, menos antiga. O Capitólio – h oje um museu – foi 
sede do governo e é maior que o original. Centro Ha bana é a sede das 
principais opções turísticas da cidade, principalme nte museus, mas guarda 
pouca semelhança com as grandes cidades capitalista s. Não vi sequer um 
lugar onde pudesse comprar um filme fotográfico, pa ra substituir o que 
havia esquecido no hotel. Lanchonete semelhantes às  nossas, só vi no 
final da tarde. 

A próxima visita é o Paseo del Prado, uma avenida l arga no estilo dos 
boulevards  parisienses e da Rambla de Barcelona, com uma larg a área 
central para os pedestres. Nas laterais, prédios de  três, quatro andares, 
variando de mal-conservados a miseráveis, a pique d e cair. Às vezes, o 
contraste: lado a lado, um semi-destruído e um razo ável. O Paseo 
desemboca no Malecón, famosa avenida à beira-mar, c om sete quilômetros de 
extensão. Os prédios daquela parte inicial do Malec ón estão na mesma 
estranha e contrastante situação. 

O calor é forte e o sol já queimou a minha calva, d esprotegida de um boné 
esquecido no Brasil. Atravesso 
o Malecón correndo entre os 
carros – aí o trânsito é 
pesado, raridade em Cuba – 
para registrar no papel 
fotográfico os prédios e os 
carros, muitos parecendo ter 
saído de um museu, de tão 
velhos. Quando paro para 
esperar a próxima chance de 
atravessar novamente o 
Malecón, um cabano que estava 
parado na esquina atravessa 
calmamente no meio dos carros 
só para me oferecer um táxi, 
uma a mais entre as centenas de 
ofertas de táxi e transportes 
assemelhados em Havana. 

Paro numa esquina para consultar o mapa. Em minha d ireção vem uma mulher 
de 25 a 30 anos, mulata clara, quase branca, com um  bebê de poucos meses 
nos braços. Ao meu lado passa um homem negro, de 30  e poucos anos. Quando 
ele está próximo à mulher, pára e pede para ver o b ebê. Brinca, elogia, 
se despede e vai embora. Não parece conhecer a mãe;  parou por 
curiosidade. Achei inesperada e surpreendente a sit uação, praticamente 
impossível de acontecer no Brasil ou em outros luga res que visitei. Como 
não tive tempo suficiente para conhecer os costumes  cubanos a fundo, 
deixo o evento guardado na memória, sem análises. 

Outro fato que me chamou a atenção no mesmo dia. Es tava parado olhando o 
mapa e observei que um policial se aproximou. Parou  bruscamente e puxou 
conversa com algumas pessoas que estavam sentadas n um banco de praça, mas 
tive a sensação de que estava me vigiando. Após ana lisar o seu 
comportamento e comparar com o que já havia aprendi do sobre o país, 
cheguei à conclusão – apenas hipótese, reconheço - de que ele estava 
apenas me protegendo. O turismo é tão importante em  Cuba que os policiais 
são orientados a garantir a sua continuidade. 

Às 18h45m retorno ao hotel no mesmo miniônibus. Últ ima noite naquela 
terra diferente e última chance de assistir ao noti ciário da televisão 
cubana. Às 20 horas, os quatro canais entram em cad eia para o noticiero . 

Havana - Prédios decadentes e outros em bom estado no Malecón. 
Ao centro, estacas de madeira sustentam um balcão 



São aproximadamente 50 minutos de poucas e longas n otícias. É totalmente 
direcionado por interesses ideológicos: patriotismo , revolução, 
iniciativas populares, cidadãos, imperialismo ameri cano. Um assunto 
obrigatório, diário: a promoção do presidente venez uelano Julio Cesar 
Chavez. Na TV a cabo dos hotéis, dois canais venezu elanos estão sempre 
presentes. 

Dia 05/11/2005, sábado  – O carro do traslado apareceu na hora combinada, 
mas a Lili não cumpriu a promessa de avisar aos int eressados. Tivemos que 
esperar um casal paulista que não sabia da mudança do horário do vôo e 
havia retornado para o quarto após uma espera inúti l. A viagem de retorno 
ao Brasil foi idêntica à ida, com conexão no Panamá . E terminou me 
trazendo a sensação de finalmente conhecer o mais e stranho, atípico e 
diferente país do continente americano. Uma das últ imas nações que ainda 
se declara comunista no planeta Terra. 


