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A Condición Mariel*

Rickley Leandro Marques

Resumo
O objetivo deste trabalho é investigar o processo de construção de novas
identidades por meio de um estudo de caso: o grupo de escritores cubanos
autodenominado “Geração Mariel”, que emigrou de Cuba para os Estados Unidos
em 1980. As fontes utilizadas foram: textos produzidos pela Geração Mariel nos
Estados Unidos e textos da imprensa cubana relativos à migração pelo Porto de
Mariel, em Havana. A partir de diferentes versões, elaboro um esboço interpretativo
dos eventos que culminaram na migração de cerca de 125.000 cubanos e,
principalmente, analiso a tentativa de construção de uma nova identidade nos
escritos desses exilados cubanos.

Palavras-chave: Revolução Cubana, Migração, Identidade

Resumen
El presente artículo se basa en el estudio de caso de los intelectuales que se auto
denominaron generación Mariel. Su objetivo es el de analizar el proceso de
construcción de nuevas identidades en el tránsito entre Estados Unidos y Cuba.
En 1980 ocurrió la emigración de cerca de 125 000 cubanos por el Puerto del
Mariel en la provincia de la Habana. Las memorias y obras de los intelectuales
“Mariel” permiten reconocer la presencia de una tentativa de construcción de una
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identidad diferente tanto a la proclamada en Cuba como a la construida en Estados
Unidos por la autodenominada emigración histórica.

Palabras claves: Revolución Cubana, Migración, Identidad

Abstract
The aim of this work is investigate the process of construction of new identities
through a case study: the group of Cuban writers self-called “Mariel Generation”,
which emigrated from Cuba to the United States in 1980. The sources used were
texts produced by the Mariel Generation in the United States and texts of the
Cuban press related to the migration from the Port of Mariel in Havana. From
different versions, it is elaborated na interpretative outline of the events that
resulted in the migration of around 125.000 Cubans   and, especially, it is analysed
the attempt of construction of a new identity in the texts of these exiled Cubans.

Keywords: Cuba, Migration, Identity

 Os homens fazem sua própria história, mas não a fazem
como querem: não a fazem sob circunstâncias de sua

escolha e sim sob aquelas com que se defrontam
diretamente, legadas e transmitidas pelo passado. A

tradição de todas as gerações mortas oprime o cérebro dos
vivos.

Karl Marx

***
Passaram-se mais de vinte e cinco anos desde a crise política

de 1980, em Havana, que culminou com a migração de cerca de
125.000 cidadãos cubanos para os Estados Unidos, pelo Porto de
Mariel1. Essa crise política foi considerada como a primeira grande
manifestação popular contra a revolução cubana de 1959. Pretendo
neste trabalho tecer algumas reflexões sobre o que é denominado
de fenômeno Mariel. Para tanto primeiramente farei um breve
apanhado da conjuntura internacional daquele momento para pensar
como esse movimento se deflagrou. Posteriormente, analisarei o
discurso do governo cubano, bem como suas ressonâncias na
Flórida, junto ao governo norte-americano e à comunidade cubana
de Miami, e por fim observarei um grupo de exilados da migração
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de 1980: a autodenominada Geração Mariel. Tenho como objetivo
fazer um breve panorama de três gerações cubanas: a geração
cubana que fez a revolução de 1959, a camada dominante anterior
à revolução que migra para Miami em princípios dos anos 60 e
principalmente uma parcela da primeira geração de cubanos que
cresce e se forma durante a revolução e que a abandona com a
crise do Mariel.

 A evasão pelo Porto de Mariel, em 1980, é observada aqui
como um novo momento do conflito entre os dois principais projetos
nacionais antagônicos de Cuba. O primeiro representa a geração
que fez a revolução de 1959, e que se forja na tradição da luta
nacionalista por uma “Cuba Libre” do imperialismo; o segundo
representa a comunidade exilada de Miami que sempre esteve
próxima dos Estados Unidos e de seus interesses e que na verdade
eram também os seus. Não tenho a intenção de reduzir toda a
cultura política cubana com essa afirmação. Contudo, em 1980,
ano em que se passam os acontecimentos que relataremos, não
havia espaço para a difusão de idéias que não girassem sobre esses
dois eixos. O grupo de escritores, intelectuais e artistas que chega
a Miami e forma a autodenominada Geração Mariel, que é o tema
deste trabalho, é antes de qualquer coisa a tentativa de se fugir
desse dilema.

A Geração Mariel teve consciência de que não estava inserida
em nenhum desses projetos holísticos. A marginalização pela qual
passa a maioria de seus integrantes em Havana, antes e durante os
meses de conflito proporcionados pela crise, bem como a recepção
dos mesmos em Miami são as circunstâncias que levaram esse
grupo de jovens intelectuais e artistas a construir uma nova
representação de identidade: a de Geração Mariel. A geração
renegada pelos dois pólos em conflito permanente. Dessa forma o
grupo foi impulsionado pela necessidade de romper com o passado
e com as gerações anteriores, de partir de suas próprias
experiências vividas seja em Cuba, na travessia do estreito da
Flórida, no desterro do exílio seja nas angústias de um futuro repleto
de incertezas. As circunstâncias são parte do que nós somos, como
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afirma Ortega y Gasset (2001), e são as particularidades históricas
vivenciadas por esse grupo que eu denomino de a condição Mariel.

O socialismo com sol

A revolução de 1959 transformou Cuba em uma das
fronteiras simbólicas da guerra fria. Na América Latina a Ilha
comunista, separada por apenas 90 milhas da costa do império norte-
americano, onde os contornos simbólicos e ideológicos eram ainda
mais carregados, era vista pela direita como a ameaça vermelha,
que como um tumor poderia se espalhar por todo o continente; já a
esquerda a via como a esperança, vermelha é claro, a prova de
que a revolução era possível na América Latina. Enfim o dualismo
da guerra fria acompanhava a trajetória da revolução cubana, não
sendo possível naquele momento histórico não incorrer no
maniqueísmo de um mundo dividido por dois eixos antagônicos. O
que não quer dizer que não havia pessoas e idéias que se
contrapunham a esse pensamento mecânico. Por isso acredito que
a academia, a chamada comunidade leitora internacional e, ou,
formadora de opinião, não estava interessada naquele momento
numa critica “para além da guerra fria” sobretudo quando o tema
em questão era a Ilha comunista do Caribe.

A atmosfera de guerra e rebelião havia acompanhado Cuba
por toda sua história; a Ilha só havia alcançado a independência, de
fato, após a revolução. Fidel Castro e seus companheiros
simbolizavam o ideal da “Cuba Libre”. Esses representaram a
tradição dos que haviam lutado pelo sonho de independência desde
a colonização espanhola ao mais recente intervencionismo norte-
americano da Emenda Platt2.

A revolução cubana mudou a trajetória de muitas famílias,
como é comum em todas as revoluções. A maioria das famílias da
elite e da classe média alta havia-se separado na chamada migração
histórica de 1960, quando os “contra-revolucionários” atravessaram
o canal da Flórida e construíram a notória comunidade cubana de
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Miami, ideologicamente contrária à revolução e umbilicalmente
ligada aos interesses norte-americanos na Ilha, que na verdade -
como já foi dito-também eram, em grande parte, os seus. Não foram
poucas as famílias cubanas que se separaram e não voltaram nem
mesmo a se comunicar até 1979, quando os presidentes Carter e
Castro ensaiaram os primeiros passos de uma aproximação
diplomática, ainda que muito limitada.

A política em Cuba foi forjada desde o século XIX na tradição
“independentista”. Fidel Castro só se aproximou da União Soviética
quando os Estados Unidos deixam claro que o nacionalismo
antiimperialista cubano não seria tolerado. Contudo, o discurso da
revolução socialista cubana foi muito bem aceito pelo ideal
revolucionário latino-americano e arregimentou simpatizantes
nacionalistas e socialistas em toda a América Latina e mesmo pelo
mundo afora, principalmente no então chamado terceiro mundo.
Prova disso é que os inegáveis avanços sociais da revolução eram
cantados em versos e prosa em toda a América Latina durante as
décadas de 1960 e 1970.

A crise do “socialismo real”, que era representada pelas
tentativas de evasão pelo muro de Berlin, na hoje extinta Alemanha
Oriental, pelos pedidos de asilo político dos cidadãos soviéticos e
dos demais países do leste europeu, parecia não se repetir no paraíso
socialista do Caribe, popularmente denominado de socialismo com
sol, numa contraposição ao caráter deprimente de algumas nações
socialistas da chamada “cortina de ferro”. Fidel Castro e o seu
governo, mesmo nas crises econômicas que a Ilha enfrentara
durante toda a década de 1970, gozava de inegável apoio popular,
expresso nas inúmeras manifestações populares na Ilha. Portanto
quando em abril de 1980 inicia-se a maior crise interna desde o
triunfo da revolução de 1959, nem mesmo a reconhecida inteligência
cubana consegue compreender de onde, por que e para onde esta
se direcionava. Mas como se deu essa crise?
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A crise da Embaixada do Peru

A crise inicia-se de maneira ingênua, e ao se desdobrar vai
passo a passo tornando-se numa ameaça inesperada ao governo
cubano. No dia 1º de abril de 1980 seis cidadãos cubanos seqüestram
um ônibus coletivo e invadem a embaixada do Peru, em Havana,
com o intuito de pedir asilo político. Durante o incidente um dos
soldados cubanos que faziam a guarda da Embaixada é morto pelos
disparos de um outro soldado também responsável pela guarda.
Alguns testemunhos atestam que ao tentar disparar contra os
invasores o guarda assassinado foi surpreendido por outro soldado
que fazia a guarda e que o almeja para impedir que o mesmo dispare
contra civis desarmados. Em outros relatos o incidente é
considerado um acidente por “fogo amigo”; esta, aliás, é a versão
oficial. Após a invasão o governo cubano pressionou a Embaixada
do Peru para que entregasse os invasores às autoridades do país.
O embaixador peruano recusou-se a atender à solicitação, sob a
alegação de que a Embaixada era território peruano e, portanto
caberia ao governo peruano a decisão de conceder ou não o asilo
político ao grupo de refugiados. Diante do impasse, no dia 4 de
abril de 1980, o governo cubano retirou a guarda oficial e declarou
que, a partir daquele momento, a Embaixada passava a ser
responsável por quaisquer eventualidades que pudessem ocorrer.
Essa decisão foi transmitida pelas rádios dentro de Cuba.

A estratégia do governo cubano não surtiu os efeitos
esperados, pois a Embaixada do Peru não cedeu às pressões. Sem
a guarda, em dois dias a Embaixada foi tomada por mais de 10 mil
cidadãos cubanos, que também reivindicavam asilo político na
qualidade de dissidentes do regime cubano. No dia 6 de abril o
governo cubano retomou a guarda da Embaixada do Peru e passou
inclusive a erguer barricada nas ruas próximas da mesma com o
intuito de impedir que mais cidadãos cubanos pudessem pedir asilo
político. A situação, que já era preocupante, tomou proporções
alarmantes. Fidel Castro passou a culpar a CIA pela postura da
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Embaixada do Peru em Havana (CASTRO, 1980), o que agravou
ainda mais as relações entre Cuba e os Estados Unidos. A
comunidade internacional preocupada com os desdobramentos
dessa batalha diplomática, que poderia acirrar a Guerra Fria, voltou
sua atenção para a Ilha.

No dia 9 de abril os ministros das relações exteriores do
Pacto Andino, numa seção de emergência no Peru, tratam do
problema dos refugiados e pedem ajuda de outros países para
reassentá-los. O presidente Carter anuncia que os Estados Unidos
aceitam 3.500 cubanos da Embaixada do Peru e oferece 4 milhões
e 250 000 dólares como ajuda aos refugiados. O presidente da
Costa Rica, Rodrigo Carazo, aceita receber os refugiados
provisoriamente. Mas após dois dias de vôos a São José o governo
cubano suspende novas saídas. No dia 19 de abril um milhão de
cubanos desfilam em frente à Embaixada do Peru na “Marcha del
Pueblo Combatiente,” manifestam seu apoio ao regime cubano e
disparam palavras de rechaço e cartazes aos que querem ir-se de
Cuba. No mesmo dia Napoléon Vilaboa, ativista político e ex-
combatente da tentativa frustrada de invasão de Cuba pela “Bahia
de los Cochinos” em 1961, organizou uma frota com 42
embarcações e saiu de Miami em direção à Havana para buscar
seus amigos e familiares.

 Em meio ao impasse, o governo cubano, inesperadamente,
decidiu ceder e abrir o Porto de Mariel para que os dissidentes
cubanos de Miami pudessem levar não somente seus familiares e
amigos, mas todos os compatriotas dissidentes. A decisão do governo
cubano surpreendeu à comunidade internacional, que já esperava
um inevitável acirramento do conflito. A estratégia do governo
cubano foi vista como um gesto de tolerância e de controle da
situação interna e, dessa vez, alcançou os objetivos planejados, ou
seja, agradou à comunidade internacional e arrefeceu a crise.

 Segundo a legislação norte-americana vigente na época, todo
cidadão cubano que tocasse o solo dos Estados Unidos da América
poderia pedir o visto permanente3, o que não acontecia com nenhum
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outro imigrante de outra nacionalidade; pelo contrário, qualquer
imigrante que pisasse em solo norte-americano sem visto seria
certamente preso e deportado. O protecionismo aos dissidentes
cubanos devia-se exclusivamente à Guerra Fria e à certeza de que
poucos conseguiriam chegar aos Estados Unidos devido às
restrições impostas por Cuba à emigração. Até então todo cubano
que conseguia chegar à Flórida era saudado como um herói que
chegava ao paraíso vindo do inferno; dava entrevista nos canais de
comunicação, era logo amparado e tudo mais.

Os cubanos de Miami impulsionados pela possibilidade de
rever seus familiares e amigos passam a patrocinar a travessia e
só no dia 25 de abril cerca de 400 embarcações ancoram no Porto
de Mariel, em Havana, para recolher os refugiados. As embarcações
saíam repletas de cidadãos cubanos em direção aos Estados Unidos,
mas não com as pessoas as quais pretendiam buscar e sim com os
que já teriam conseguido a permissão para sair. Com essa medida
muitos exilados de Miami fizeram a travessia do estreito da Flórida
diversas vezes com suas embarcações repletas de cubanos sobre
os quais não tinham o menor conhecimento, e ao final jamais
puderam recolher quem realmente buscavam.4

Dessa forma, como afirmou Mesa-Lago (1994), o governo
cubano surpreendeu a todos, já que a inteligência norte-americana
não esperava que, em menos de 159 dias, aproximadamente 125
mil cubanos desembarcassem nas costas da Flórida. No dia 25 de
setembro o governo cubano suspende a saída pelo Porto de Mariel,
e em novembro o presidente Carter é derrotado por Ronald Reagan.
Isso significa que durante a maior parte da campanha eleitoral norte-
americana Carter se viu em meio a uma crise internacional e teve
ainda que se defender do escárnio republicano de ter sido o primeiro
presidente norte-americano que ensaiou uma aproximação de Fidel
Castro. A decisão do governo cubano também conseguiu atingir à
comunidade cubana de Miami, pois também a ela não interessava
uma imigração massiva.
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Desde Cuba, a revista Bohemia, tradicional revista semanal,
manteve durante a crise uma seção chamada “Notícias de Mariel”,
que relatava os acontecimentos naquele porto.

En la mañana del lunes salían del puerto del Mariel hacia Estados
Unidos dos embarcaciones que, procedentes de la Florida,
recogieron 48 elementos antisociales. Mientras tanto el
departamento de estado yanqui hacia frenéticas declaraciones
contra estos viajes a Cuba, amenazando con arrestar, confiscar,
etc. Ahora empiezan a cosechar los frutos de su política de
alentar las salidas ilegales de Cuba, incluido el secuestro de
embarcaciones con sus tripulantes como rehenes. Ahora también
se han convertido en nuestros guardafronteras. En dos palabras,
le hemos retirado la custodia a la península de la Florida. (Noticias
del Mariel, Bohemia, 1980, p.45).

Como se pode notar nessa citação, o governo norte-
americano tentou impedir o desembarque dos dissidentes que
chegavam pelo Porto de Mariel desde o início, mas isso não foi
possível devido à legislação favorável à imigração cubana e à
cobertura internacional. O presidente Carter inclusive declara, no
dia 6 de maio de 1980, estado de emergência na Florida e, a Casa
Branca acusa, no dia 7 de junho, a exportação de criminosos comuns
perigosos diretamente das prisões de Cuba para os Estados Unidos,
o que evidentemente contribui para a marginalização de todos os
que chegam do Porto de Mariel.

Com a abertura do Porto de Mariel, o governo cubano
conseguiu afastar a crise política internacional por algum tempo.
Mas restava contornar os efeitos internos, visíveis desde a invasão
da Embaixada do Peru. A estratégia do governo cubano foi utilizar
os meios de comunicação controlados pelo próprio Estado para
esta empreita. Fidel Castro passou a definir a emigração massiva
de 1980, na rede de TV estatal, em revistas e jornais, como resultado
direto da complexa e conturbada relação entre Cuba e Estados
Unidos, culpando o imperialismo norte-americano e o embargo



482

Revista Brasileira do Caribe, vol. VIII, n° 16

Rickley Leandro Marques

econômico imposto por aquele país pelas distorções sociais e
econômicas em Cuba.

El bloqueo imperialista en Cuba genera lumpen y, por tanto,
emigración. La hostilidad sistemática y sostenida de Estados
Unidos contra Cuba dificultando nuestro desarrollo económico
y social genera lumpen y por tanto emigración. La política de
terror imperialista contra Cuba genera terror, dificultades, lumpen
y por tanto emigración. La explotación de Cuba durante casi 60
años por los monopolios imperialistas generó pobreza y
subdesarrollo por tanto, lumpen y emigración. La política
contrarrevolucionaria yanki contra Cuba estimula al lumpen y
por tanto su emigración a Estados Unidos. (CASTRO, 1980, p.
48-49).

O governo cubano não admitia, nem admite ainda, que a
emigração de 1980 fosse caracterizada como política e, muito
menos, que seus protagonistas representassem uma dissidência
política. Para Fidel Castro, a emigração devia ser situada somente
no plano econômico e como relação de causa e efeito ao bloqueio
e ao imperialismo dos Estados Unidos.

O discurso oficial também procurava depreciar social, moral
e mesmo intelectualmente os que emigravam enquadrando-os na
categoria emigrado/lúmpen, definindo-os como a escória da
sociedade cubana. A esse respeito, Fidel Castro, em um editorial
da revista Bohemia, fez uma analogia entre a vida social e as funções
biológicas do corpo humano.

De modo que no hay que preocuparse de que perdamos un
poco de partes blandas. Nos quedamos con los músculos y
con el hueso del pueblo. Con eso nos quedamos, con las partes
duras. Son las partes duras de un pueblo las que son capaces
de cualquier cosa. Y esas partes duras, que son muchas hay
que respetarlas, porque tienen una fuerza impresionante, como
se demostró en las batallas de masas de abril y de mayo. Nos
quedamos sólo con el cerebro y con el corazón y los pies bien
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puestos sobre la tierra. Con las partes blandas cirugía plástica.
Antes nos llevaban médicos, ingenieros, profesores, personal
muy calificado. Ahora les tocó llevarse el lumpen. Esa es la
realidad, a esos es que les han llenado la cabeza de ilusiones.
(CASTRO, 1980, p. 3).

Fidel Castro conclui o artigo com uma espécie de manifesto
contra os que se deixavam “encher a cabeça de ilusões”. Embora
o discurso seja político e, portanto, direcionado a um objetivo
específico, deve-se reconhecer que, ao tentar desqualificar os que
emigravam para os Estados Unidos naquele momento e ao optar
por uma explicação econômica generalizante na qual os habitantes
de um país pobre são seduzidos pelos sonhos de prosperidade
propagados por um país rico, Fidel Castro acabou por diferenciar a
emigração de 1980. Ora, quem poderia ser mais seduzido pelas
ilusões de enriquecimento do que as camadas menos favorecidas
de uma sociedade? Não é evidente que alguém muito bem
posicionado numa sociedade esteja mais satisfeito do que um
desempregado, por exemplo? Não era um dever do Estado
“socialista” estancar o crescimento do lúmpen e essa camada
alienada? Pelas estatísticas5, os emigrados eram, na sua maioria,
de jovens que haviam crescido e se formado na revolução. Não
seria culpa também dos dirigentes da revolução o surgimento desses
milhares de “anti-sociais”? E a permanência do lúmpen não era
responsabilidade da revolução?

Durante o período em que eram divulgados os discursos de
Fidel Castro e de outras autoridades pela imprensa cubana, foi
estabelecido que todo cidadão que pretendesse deixar o país devia
apresentar-se às autoridades para solicitar a saída. Segundo o
governo cubano, isso se dava por questões de segurança e para
evitar transtornos. Mas há denúncias, por parte dos que passaram
por essas triagens, de que muitos cidadãos não conseguiram a
permissão e de que outros foram favorecidos por serem
considerados “indesejáveis”, tais como prisioneiros comuns,
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homossexuais, prostitutas, deficientes mentais, entre outros.6 Em
contrapartida, o governo impedia a saída de dissidentes políticos,
artistas e intelectuais conceituados e profissionais considerados
fundamentais, como médicos, engenheiros e odontólogos, entre
outros.

A comunidade exilada de Miami e os Estados Unidos passam
a denunciar o governo cubano por facilitar a saída de setores
‘indesejáveis’ do país. É importante levar em consideração que,
independentemente da veracidade das denúncias, ocorreu uma
aproximação entre os discursos de inimigos tão acirrados. Os
cidadãos cubanos pertencentes ao lúmpen, ou à escória, ou a
qualquer outra rotulação pejorativa, não eram considerados bem-
vindos em Miami e tampouco significavam uma perda em Havana,
mas sim um estorvo a ser repelido. A convergência de preconceitos
sociais, sexuais, raciais superava o fator ideológico. Pode-se definir,
portanto, como condição Mariel o estigma sofrido pelos cubanos
emigrados em 1980; tanto em Havana quanto em Miami, seja pelo
governo cubano seja pelo norte-americano, pela comunidade cubana
de Miami ou pela população de Havana.

O conceito de estigma elaborado por Goffman(1988) diz
respeito a atributos depreciativos ao ambiente e às relações sociais
pelo individuo partilhadas. Para esse autor, o estigma em si mesmo
não é nem honroso nem desonroso, pois o estigma de uns pode
confirmar a normalidade de outros. O estigma só se torna
depreciativo em determinados contextos e redes de relações sociais.
Essas considerações de Goffman (1988) aplicam-se ao fenômeno
Mariel, que foi oficialmente descrito como um êxodo de indivíduos
moralmente desqualificados e, conseqüentemente, inabilitados para
uma aceitação social plena.

[...] A sociedade estabelece os meios de categorizar as pessoas
e o total de atributos considerados como comuns e naturais
para os membros de cada uma dessas categorias: os ambientes
sociais estabelecem as categorias de pessoas que têm
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probabilidade de ser nelas encontradas. (GOFFMAN,1988, p.11
e 12).
[...] Acreditamos que alguém com estigma não seja
completamente humano.  Com base nisso, fazemos vários tipos
de discriminações, através das quais efetivamente, e muitas
vezes sem pensar, reduzimos suas chances de vida.
(GOFFMAN,1988, p.15)

O jornal Granma, que é o principal jornal cubano, por
exemplo, tinha um discurso mais ofensivo e geralmente utilizava o
termo escória para caracterizar aos “marielitos”. O próprio Fidel
Castro, o empregou no jornal sem maiores constrangimentos. Nesse
contexto, os dissidentes eram vistos como um grupo de pessoas
problemáticas, com dificuldades de socialização. O discurso oficial
procurava criar um estigma para depreciar o caráter dos que
rompiam com a revolução. Não obstante a diferença ideológica,
esse discurso foi encontrar ressonância do outro lado do estreito
da Flórida, junto à comunidade exilada cubana e à sociedade norte-
americana, que tanto denunciavam o governo cubano por constantes
violações dos direitos humanos.

O estigma por que passavam os que saíram pelo Porto de
Mariel é evidente, pois a permissão para sair de Cuba era
condicionada quase que a um ato de confissão moral, cujo objetivo
era amenizar os efeitos da crise interna, ou seja, negar a existência
de uma oposição política em Cuba, ao chamar a atenção para a
impossibilidade de adaptação de um setor a um suposto modelo
mais justo de sociedade. Por outro lado, fazer parte de tal setor era
a melhor estratégia para se conseguir uma autorização de saída.
Muitos dissidentes que não se encaixavam na categoria de lúmpen,
tal como foi definida pelo governo cubano, com receio de não passar
pela triagem, encontraram como alternativa desesperadora fingir o
que não eram.

Recuerdo las tragicomedias de mujeriegos haciéndose pasar
por maricones, de madres de familia simulando ser tortilleras o
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putas, de personas honradas que presentaban a la polícia
papeles falsos donde se hacía constar actos insólitos de
delincuencia, historiales abyectos, fechorías. Esto también es
Cuba. La violencia mezclada con la farsa. (VICTORIA, 1998, p.
134):

A citação acima, extraída de “Fragmentos del Mariel” de
Carlos Victória, integrante da Geração Mariel e, portanto, dissidente
político, não é imparcial. Contudo, há inúmeras entrevistas que a
confirmam (ARENAS, 1992; IBARRA, 2000).

Foi nesse cenário político de intenso conflito que milhares de
cidadãos cubanos alcançaram a fuga tão almejada. Em cada
pequena embarcação saíam dezenas de “anti-sociais” e, ao largo,
centenas de cubanos proferiam palavras de ordem organizadas pelo
Partido Comunista Cubano, pelos Comitês de Defesa da
Revolução7, e pela imprensa com o objetivo de protestar contra
aqueles que, por interesses pessoais e, ou morais, fugiam da Ilha e
de suas responsabilidades com a construção do socialismo e da
pátria. Esse espaço era dividido por familiares e amigos que se
despediam constrangidos e temerosos pela possibilidade de não
mais rever os que se iam e pelas palavras que tinham que ouvir,
apreensivos, da multidão, que, não conformada em só atacá-los
verbalmente, tentava alvejá-los com as mais variadas espécies de
objetos.

As embarcações eram em sua maioria inaceitáveis, e a
quantidade de pessoas por barco era no mínimo preocupante. Os
emigrantes levavam consigo somente um punhado de roupas
surradas e a esperança de começar uma nova vida. Muitos deles
não conheciam ninguém nos Estados Unidos, não levavam consigo
qualquer moeda e tampouco falavam inglês. Contudo, nem mesmo
essas adversidades eram consideradas relevantes.

Acreditavam que não eram os primeiros a escapar da Ilha e
da revolução e que em Miami se encontravam milhares de outros
cubanos que, como eles, também haviam feito a travessia e,
certamente, estariam dispostos a apoiá-los. O que os protagonistas
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desse enredo não sabiam é que carregavam consigo algo do qual
seria muito difícil se desvencilhar: o estigma de ser um “marielito”.

No desembarque uma nova triagem

Após a travessia do estreito da Flórida e das 90 milhas que
separam o Porto de Mariel, em Havana, do porto de Cayo Hueso,
em Miami, os dissidentes políticos cubanos, munidos praticamente
das roupas que traziam no corpo e de um cartão de identificação
que pouco dizia sobre si mesmos, foram acolhidos pelas autoridades
norte-americanas para prestarem alguns esclarecimentos, entre
estes por que haviam deixado seu país e se haviam sido acusados
de algum crime em Cuba. Depois de estabelecido o relatório, os
exilados que tinham familiares em Miami eram autorizados a viver
com eles, desde que, é claro, estes se responsabilizassem. Os demais
eram enviados a abrigos improvisados - o estádio Orange Boll, em
Miami, se tornou o símbolo deste procedimento - até que o governo
norte-americano bem como algumas entidades filantrópicas
pudessem encontrar para eles um destino mais apropriado. Os que
conheciam cidadãos norte-americanos ou eram conhecidos nos
Estados Unidos por seu trabalho, ou seja, quase ninguém,
conseguiam logo uma proposta de emprego e saíam quase que
imediatamente desses alojamentos. Enfim, o maior problema
enfrentado pelos recém-imigrados não era a condição insólita em
que chegavam a Miami, e sim o estigma construído pelo governo
cubano e de imediato absorvido na Flórida, inclusive pela
comunidade cubana local.

Se em Cuba haviam sido denominados de escória e, ou anti-
sociais, nos Estados Unidos passaram a ter como marca a alcunha
de “marielitos”, impressa nos jornais e difundida em toda Miami.
Como todo segmento estigmatizado, os imigrantes cubanos vindos
pelo Porto de Mariel foram responsabilizados por tudo o que não
correspondia às expectativas da sociedade norte-americana. Dessa
forma, se havia um aumento de furtos, devia-se a eles; se havia
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aumento do desemprego, a culpa era dos “marielitos”; se o salário
da construção civil diminuía, a culpa evidentemente era deles. As
queixas se acumulavam. Enfim a cidade de Miami já não era a
mesma após a chegada de aproximadamente 125 mil “marielitos”8.

No exílio o isolamento foi causado pelo desterro da imigração
e pelas divergências políticas junto à comunidade cubana. Carlos
Victoria comenta a esse respeito:

En el exilio en Estados Unidos hemos sido, para usar un término
en inglés, unos outsiders. Nuestra insatisfacción no nos ha
permitido sumarnos a ningún movimiento político, a pesar de
que casi todos odiamos el régimen de Cuba. Y esta misma
insatisfacción, que entre otras formas se filtra en nuestros textos
al poner en evidencia las faltas, no sólo de allá, sino también de
aquí, nos ha vuelto sospechosos a los ojos de la gente que más
debía tomarnos en cuenta. Nuestros propios compatriotas en
un país que nunca será el nuestro, a pesar de que muchos
llevamos en los pasaportes el engañoso sello de ciudadanos
norte-americanos. (VICTORIA, 1998, p. 133)

A citação demonstra a situação do grupo no exílio: náufragos.9

Não haviam conseguido se adaptar à sociedade norte-americana e
não poderiam retornar à Ilha, como alguns desesperados, poucos
na verdade, propuseram ao governo cubano. A resposta que
obtiveram era de que não eram mais cidadãos cubanos e que, se
retornassem, poderiam responder por crimes, tais como o de
propaganda contra-revolucionária, o que impedia o retorno dos
refugiados até mesmo como turistas. Restou-lhes como alternativa
apenas refugiarem-se em si mesmos, o que fizeram assumindo a
identidade que lhes era permitida sem causar constrangimento a
ninguém: a de “marielitos”.

 Quanto a isso, Miguel Correa (1988), afirma: “renascemos
neste novo mundo não somente como cubanos, mas antes de tudo
como uma Geração Mariel, construída a partir das experiências
comuns e do isolamento na Ilha”. Os refugiados do Porto de Mariel
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eram vistos pelos exilados de 1960 como resultado do regime
comunista de Fidel Castro que, segundo eles, em vinte anos havia
destruído os valores mais sólidos da sociedade cubana. A
comunidade cubano-norte-americana justificava não reconhecer
os jovens imigrantes cubanos devido à perda quase total de valores
anteriores à revolução de 1959. Para os cubanos de Miami, tudo
fazia parte da estratégia política de Fidel Castro, que havia permitido
a saída dos setores “indesejáveis’ com o objetivo de constrangê-
los, inclusive denunciavam a entrada de agentes da inteligência
cubana entre os dissidentes que desembarcavam em Miami,
aproveitando o ensejo, para espionar as atividades políticas da
comunidade cubana.

A paranóia coletiva é algo comum em comunidades de
exilados políticos (BANSART, 2000). Existe o pânico de estarem
sendo constantemente vigiados e observados. Não se pode esquecer
que em 1980 ainda vivia-se sob a atmosfera da Guerra Fria e de
sua exploração comercial por parte da imprensa sensacionalista e
de setores da indústria do entretenimento (como filmes e livros
sobre espionagem), além da existência inegável da KGB, da CIA e
também do chamado Órgano de la Seguridad del Estado
Cubano . Com efeito, o momento histórico propiciava a
desconfiança, bem como favorecia o temor coletivo. Ao mesmo
tempo, não se pode desconsiderar a hipótese de que em meio aos
milhares de refugiados estivessem realmente inseridos alguns
integrantes da inteligência cubana, o que, obviamente, não justifica
o estigma com que foram marcados todos os exilados que chegaram
pelo Porto de Mariel em 1980.

Quanto à falta dos valores sociais da nova camada de
dissidentes denunciada pela comunidade cubana de Miami, acredito
que, está relacionada ao próprio “espaço de experiência” e
“horizonte de expectativa” dos cubano-norte-americanos. Ora, como
se sabe, essa comunidade foi constituída pela elite da sociedade
cubana. Sendo assim, sua memória remontava ao glamour das
experiências por eles compartilhadas da Ilha dos anos de 1950 e do
esplendor de um dos mais sofisticados balneários do mundo com
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seus hotéis, cassinos, musicas e praias. Era dessa Ilha que os
cubanos de Miami sentiam nostalgia. Era essa imagem que
procuravam reaver a todo custo e não a que desembarcou em
Miami.

Os exilados da comunidade cubana de Miami, como diziam
em seus discursos, acreditavam lutar pela liberdade do povo cubano.
Mas, quando pensavam neste povo, recordavam de alguns familiares
e amigos que, por uma razão ou outra, permaneceram em Cuba, e
era por eles que lutavam, eram eles que pretendiam rever e era
com eles que queriam relembrar a juventude que haviam
compartilhado juntos. Assim como pretendiam reaver os seus bens
expropriados pela revolução, também buscavam retomar a Ilha que
sempre havia lhes pertencido. A identidade nacional cubana foi
construída por eles e para eles. A nação cubana foi constituída, a
exemplo de outras nações latino-americanas, como um projeto
excludente, no qual apenas a elite e a classe média tiveram direito
à cidadania. Por outro lado, a “aceitação” da comunidade cubana
em Miami foi favorecida pela conjuntura histórica que levou o
governo dos Estados Unidos e a sociedade norte-americana a lhes
acolherem como dissidentes políticos. Heróis que se recusavam a
pertencer a um regime comunista, além de, historicamente, esses
dissidentes terem sido parceiros da política econômica dos Estados
Unidos na Ilha.

Esses fatores permitiram um papel destacado da comunidade
cubana em Miami e a diferenciavam de outras comunidades
exiladas, tais como as de porto-riquenhos, mexicanos, dominicanos
entre outros. Dessa forma, a defesa do povo cubano que a
comunidade reivindicava para si, por meio de inúmeras entidades
não-governamentais de caráter claramente político e anticomunista,
não incluía exatamente negros, homossexuais, prostitutas,
prisioneiros comuns e camponeses semi-analfabetos10. A presença
desse segmento de imigrantes cubanos nos Estados Unidos não os
agradava, pois poderia coibir seu projeto de ascensão na sociedade
de Miami e dos Estados Unidos e deixá-los tão marginalizados como
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qualquer outra comunidade latino-americana. O temor da
comunidade cubana de Miami era que, após anos de exílio, passasse
a ser vista como quaisquer “ticanos”, como são denominados os
imigrantes latino-americanos nos Estados Unidos.

O remake de 1983 do filme “Scarface”, de Brian de Palma,
é um exemplo do temor que dominava à comunidade cubana de
Miami. O filme traz como protagonista um jovem cubano que chega
em Miami pelo Porto de Mariel em 1980. O protagonista interpretado
por Al Pacino é um delinqüente que estava preso em Havana por
roubo e é enviado juntamente com outros presos para Miami, onde
se transforma num dos maiores traficantes de drogas dos Estados
Unidos. O filme caracteriza a tensão entre a comunidade cubana
de Miami - que havia conseguido pouco antes eleger um cubano-
norte-americano como prefeito de Miami- e os pertencentes a essa
nova onda migratória que teria elevado a criminalidade na cidade.
Os cubano-americanos não pretendiam, assim, estar envolvidos com
um amontoado de imigrantes pobres e marginais. O escritor cubano
Ivan de la Nuez comenta o conflito entre o que ele chama de exilados
tradicionais e os de Mariel.

Con el exilio tradicional las cosas no fueron mejores. El éxodo
del Mariel  les puso delante la otra realidad de un país también
negro, pagano, homosexual, iconoclasta y plebeyo. Les situó
frente a un espejo terrible que la comunidad cubana de Miami
había olvidado o querido olvidar. (NUEZ, 1998, p. 107).

Mas será que a comunidade cubana exilada de 1960 não se
recordava mais da situação social das camadas populares na Cuba
de seu tempo? Não se lembrava da pobreza da maioria da
população, do trabalho mal remunerado nos engenhos de cana, da
corrupção política, do analfabetismo, da prostituição de adolescentes,
da concentração de terras, da alta taxa de mortalidade infantil, entre
outras insanidades sociais para cuja construção ela própria
contribuíra? A memória é seletiva e guarda os momentos em que
vivemos com maior intensidade, que pretendemos relembrar e/ou
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que nos são convenientes. Ou seja, a memória também está
relacionada aos nossos projetos que, por sua vez, representam
nossas expectativas, além, é claro, de estar vinculada às nossas
experiências de vida, sejam elas pessoais ou coletivas, sendo assim
resulta difícil remontar a algo que não vivenciamos, da mesma forma
que nos é impossível apagar o vivenciado (THOMPSON, 1997). A
comunidade cubana de Miami recordava-se de uma Cuba
nostalgicamente perfeita. Um país dividido entre os lugares
freqüentados pela elite e turistas estrangeiros, sobretudo norte-
americanos, e a realidade vivenciada pelas camadas populares. A
comunidade cubana de Miami não se recordava de aspectos
inaceitáveis da Ilha de seu tempo, pois não vivenciou essas
experiências e nem as tinha entre suas expectativas.

A existência de setores marginalizados na sociedade cubana
não foi gerada após a revolução de 1959, nem sequer houve uma
proliferação desse segmento social e sim uma redução acentuada.
O que a comunidade cubana de Miami não admitia é que em sua
Ilha imaginada já existissem homossexuais, prostitutas, favelados,
contrabandistas, alcoólatras, negros e famintos como os que
desembarcaram em Miami em 1980. Não era por estes cubanos
que tanto aguardavam. Destes, já não se recordavam, não mais
existiam “na ilha de edição” que se constrói em cada memória. O
exílio em Miami já havia encoberto essas contradições e apagado
as fissuras de uma nação que não mais existia na idealização de
suas memórias.

 Durante todo o exílio os cubano-norte-americanos, como
gostam de ser chamados, tentaram se afastar das outras
comunidades de latino-americanos da Flórida e dos Estados Unidos.
Procuravam demonstrar que eram exilados políticos que chegaram
a convite do governo norte-americano porque lutavam contra um
inimigo comum: o comunismo. Esta era uma situação diferente das
outras comunidades latino-americanas que, na maioria dos casos,
entravam no país clandestinamente em busca de trabalhos
secundários para a sua sobrevivência. A comunidade cubana, ao
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contrário, havia levado os seus recursos financeiros. Eles geravam
empregos e não pretendiam carregar o estigma de “ticanos” ou de
“marielitos”.

Os exilados cubanos radicados nos Estados Unidos foram
gerados a partir do conflito político-social e ideológico que envolveu
a nação cubana com a revolução de 1959. Esses exilados são, em
geral, a dissidência do “homem novo” proposto pelos revolucionários
cubanos, que seria a vanguarda da revolução e teria como principal
objetivo corrigir os desvios ideológicos erguidos pela burguesia
nacional cubana alinhada ao imperialismo dos Estados Unidos. Para
os revolucionários, esse foi o principal fator que impediu a autonomia
da nação cubana após o fim da colonização espanhola em 1898,
depois de 30 anos de guerra, que ressaltam o notório caráter
nacionalista da revolução e dos seus principais representantes.

A estratégia do governo revolucionário era utilizar a educação,
a comunicação de massas e os aparelhos disponíveis ao Estado
para a formação de um novo cidadão, preparado para os desafios
da nova nação cubana. Dessa forma, a proposta era desmascarar
a ideologia construída por séculos de dominação imperialista. O
caminho proposto para tanto era o estabelecimento de uma nova
conduta moral adaptada à nova época que se iniciava.

A meta do governo cubano era redirecionar ideologicamente
o imaginário popular. Iniciou-se uma reeducação simbólica nas
representações da nação cubana. O projeto tinha como objetivo a
criação de novos ícones e a construção de novos valores, porém
sem ameaçar a nação cubana e os seus ícones formadores. Assim,
diferentemente da revolução Russa e da revolução Chinesa, o
governo cubano manteve a bandeira e o hino nacional e reforçou
os líderes nacionalistas, sobretudo José Martí (CUBA, 1995).
Tratava-se, assim, não de uma revolução na identidade nacional
cubana, como ocorreu na Rússia e na China, mas sim de uma nova
interpretação oficial.

As nações devem ser vistas como comunidades simbólicas
que se narram por meio da cultura, produzindo seus significados
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que, por sua vez, estão constantemente sendo reinterpretados.
Benedict Anderson (1989) observa que as comunidades são
imaginadas:

Ela é imaginada porque nem mesmo os membros das menores
nações jamais conhecerão a maioria de seus compatriotas, nem
os encontrarão, nem sequer ouvirão falar deles, embora na
mente de cada um esteja viva a imagem de sua comunhão.
(ANDERSON, 1989, p.15)

Nessa citação pode-se observar como a imagem de
comunhão supera as contradições que existem, intrinsecamente,
em cada nação. Embora a nação cubana tenha passado por uma
revolução na sua estrutura político-econômica de poder, o sentimento
de comunhão existente na identidade nacional cubana permaneceu
vivo. Isso se deve ao fato de não se poder transformar os laços
culturais entranhados em uma nação simplesmente por meio de
decretos. Os símbolos e os mitos que representam a nação cubana
permaneceram, mesmo que a nova ordem não os aceitasse. O que
se poderia fazer é reinterpretar a história, os mitos, os símbolos
nacionais.

Anderson (1989) recusa uma definição mecanicista do
conceito de nação. A opção do autor é buscar na antropologia
conceitos que favoreçam a análise das nacionalidades e de suas
identidades. Os sentimentos de comunhão que Anderson (1989)
observa são alternativas a definições rígidas das nacionalidades,
como aquela proposta pelo governo revolucionário cubano, na qual
há apenas dois pólos distintos: a definição dos pré-revolucionários
que estavam presos à ideologia imperialista-burguesa norte-
americana e a deles, que levaria a uma identidade nacional cubana
livre de preconceitos ideológicos.

 Paul Ricouer demonstra em seu livro “Interpretação e
ideologias” a impossibilidade de uma visão científica desprovida de
ideologia. Segundo ele, (RICOEUR, 1977, p. 77), a ideologia é um
“fenômeno insuperável da existência social, na medida em que a
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realidade social possui uma constituição simbólica e comporta uma
interpretação, em imagens e representações, do próprio vínculo
social”.

Como se pode notar, o autor não acredita na possibilidade de
compreensão científica sem perpassar pelo ideológico. Isso se deve,
principalmente, ao fato de ele utilizar como pressuposto teórico-
metodológico a hermenêutica dos tempos históricos que, por sua
vez, tem como objetivo central estudar como as sociedades se
interpretam em cada momento histórico. Dessa forma, é impossível
não ter como pressuposto o papel das ideologias nas sociedades ao
longo do tempo, pois é principalmente nelas que encontramos as
origens das interpretações sociais.

Após a revolução, Cuba passou por um momento de
adaptaçãoideológica. Após assumirem o poder, os líderes
revolucionários iniciaram uma campanha de propaganda ideológica
da Revolução com o objetivo de iniciar uma nova tradição. Segundo
Hobsbawm (1997), as tradições são inventadas para dar um caráter
justificativo a alguma coisa. Um dos objetivos é justificar normas
como algo natural para a cultura. O mesmo autor alerta que, antes
de se tornar uma tradição, há o período de criação, de demolição e
de reestruturação da imagem do passado, como se pode ver abaixo:

Por ‘tradição inventada’ entende-se um conjunto de práticas,
normalmente regularizadas por regras tácitas ou abertamente
aceitas: tais práticas, de natureza ritual ou simbólica, visam
inculcar certos valores e normas de comportamento através da
repetição, o que implica, automaticamente, uma continuidade
em relação ao passado. (HOBSBAWM, 1997, p. 9).

Em Cuba houve, sem dúvida, um processo semelhante ao
que Hobsbawm (1997) descreve acima. Pode-se comprovar essa
afirmação estabelecendo-se algumas relações com tradições que
emergiram com a revolução de 1959, como por exemplo, as
manifestações políticas nas quais participaram milhões de pessoas
em Havana, como nas datas comemorativas, do assalto ao Cuartel
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Moncada e do triunfo da revolução, entre outras, o trabalho
voluntário, a construção de ícones, como Camilo Cienfuegos, Che
Guevara e o próprio Fidel Castro, que é chamado pela imprensa e
pelo próprio partido comunista cubano de “Comandante en Jefe”.
As frases pintadas por toda a Ilha conclamam a população a
continuar a invenção dessa nova tradição.

A dissidência causada pelos atritos na construção do “homem
novo” é o que encontramos junto aos refugiados cubanos exilados
em Miami. Dentro dessa dissidência há pelo menos duas variantes:
a da comunidade exilada em Miami em 1960 e a que se evadiu pelo
Porto de Mariel em 1980. A primeira rompeu de imediato com a
Revolução por razões políticas, econômicas e ideológicas,
abandonando o país por não aceitar os pressupostos revolucionários
de 1959. Já a segunda teve origem em “espaços de experiência” e
“horizontes de expectativa” distintos, pois foi composta, na sua
maioria, por jovens oriundos das camadas populares que haviam
participado do processo de construção do novo projeto nacional
cubano e conseguido acesso a uma educação formal, que
provavelmente não teriam antes da revolução. Pode-se constatar,
sem muito esforço, que a maioria dos que saíram pelo Porto de
Mariel acreditou e participou do projeto revolucionário cubano antes
do exílio, como se pode notar nas memórias dos integrantes da
Geração Mariel.

Geração Mariel: da condição de “marielitos” à busca por
uma nova identidade

A rejeição caracterizada pelo uso do termo “marielitos”,
carregado de preconceitos, leva a “Geração Mariel” a um confronto
com os dois projetos nacionais cubanos de nação - o da revolução
em Cuba e o da restauração, representado pela comunidade cubana
de Miami. Ambos foram acusados pelo grupo de serem machistas,
excludentes e representantes da tradição político-caudilha da
América Latina. 11
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A revolução de 1959 foi bem recebida pelas camadas
populares, das quais advinham quase todos os integrantes do grupo.
Mas o que levou esses jovens a se distanciarem da revolução
socialista cubana? A resposta do grupo está expressa nos oito
números da revista Mariel de Arte y Literatura e nas obras de
memórias de seus integrantes e é invariavelmente a mesma: o
autoritarismo e o preconceito do comando revolucionário, que optou
pela radicalização do seu modelo revolucionário para a juventude
cubana. A homossexualidade, característica de grande parte de
seus integrantes é, por exemplo, constantemente debatida e alvo
de denúncias de perseguição em Cuba. Deve-se ressaltar que os
escritores de Mariel acusam também à comunidade cubana de
Miami de homofobia, sendo assim eles vêem aí outro traço em
comum da tradição cubana, com a qual pretendiam romper.

A juventude sempre foi um dos esteios da revolução cubana
e teve apoio do governo para suas organizações. Mas o governo
cubano exigia em contrapartida um comportamento rígido de sua
juventude. Atitudes inofensivas como ter os cabelos compridos,
ser roqueiro, homossexual, etc, eram vistas como inadequadas a
um jovem revolucionário. Nas universidades o curso obrigatório de
marxismo-leninismo expressava os deveres da juventude para com
a revolução e como devia ser o comportamento do jovem
revolucionário. Em contrapartida, a onda da contracultura iniciada
na Europa e nos Estados Unidos, nos anos de 1960, passa a ter
ressonâncias cada vez mais significativas na Ilha, principalmente
em Havana, nos fins da década de 70. A maré da contracultura
chega à Ilha após a forte crise econômica dos anos de 1970 e
principalmente, pela alternativa encontrada pelo governo cubano
para saná-la: o turismo.

 A partir desse momento, turistas estrangeiros passam a visitar
a Ilha e trazem consigo: ideais, livros, músicas e comportamentos
que vão alimentar a juventude cubana. O jeans, por exemplo, passa
a ser alvo de cobiça entre jovens de Havana que freqüentemente o
recebiam de presente dos turistas estrangeiros. As novas relações
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entre o governo cubano e os Estados Unidos trouxeram milhares
de jovens norte-americanos e de filhos de exilados cubanos de
Miami. O congresso internacional da juventude organizado pelo
governo cubano em 1979 foi outro vetor de novas idéias junto à
juventude cubana. Novas experiências eram compartilhadas em
Cuba, sobretudo em Havana. A Ilha aos poucos se abria e era
contaminada pelo fervor dos anos 60 e 70.

Paralelamente a isso, a revolução cubana vinha sendo
criticada pelos movimentos de contracultura por não enfrentar alguns
temas sociais como o da homossexualidade. O premiado filme dos
diretores cubanos Tomás Gutierrez Alea e Juan Carlos Tabío, “Fresa
y Chocolate”, exibido em 1993, com restrições em Cuba, tece uma
áspera critica a esse respeito12. Muitos revolucionários viam o
homossexualismo como uma conduta anti-social, uma anomalia que
devia ser repreendida e sanada. Há vários relatos dos que se
evadiram pelo Porto de Mariel afirmando que estiveram nos campos
de recuperação social da UMAP (“Unidades Militares de Ayuda a
la Producción”)13, acusados de comportamento desviante apenas
por serem homossexuais.

Tudo que não estava nos padrões revolucionários era tachado
de comportamento desviante seja este político ou moral. O resultado
quase sempre levava ao isolamento dos que insistiam em se manter
fora dessa ordem revolucionária. Amigos e colegas de profissão se
afastavam dos acusados; ou por orientação do Partido Comunista
de Cuba, ou de seus superiores no trabalho, ou simplesmente por
prudência. O governo cubano apoiava e estava disposto a dialogar
com a juventude, mas sempre a partir dos pressupostos estabelecidos
pela revolução. Não admitiam existir diferenças entre gerações. O
que havia eram os revolucionários e os contra-revolucionários. Uma
parcela da juventude era levada ao isolamento, por causa muitas
vezes de um instinto de rebeldia característico de um momento
específico da vida de todos os indivíduos, e não por fatores
ideológicos.
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O que chama a atenção é que uma revolução feita por jovens,
como a cubana, aos poucos vai entrar em rota de colisão com a
juventude que a sucede, ou melhor, com a parcela rebelde e
contestadora que surge e se rebela contra a ordem estabelecida.
Fidel Castro tinha apenas trinta e três anos quando chega à Havana
da “Sierra Maestra” e toma o poder. Alguns de seus companheiros,
como Che Guevara e Camilo Cienfuegos, eram mais ou menos da
sua idade e outros, como seu irmão Raul, eram ainda mais jovens.

A direção da revolução cubana em vez de estabelecer uma
política de participação e principalmente de dialogo com a juventude
estendeu-lhe um modelo rígido a ser cumprido e levou ao isolamento
muitos jovens que não quiseram ou não puderam se adaptar. Miguel
Correa define assim a sua geração:

La misma palabra ‘Mariel’ explica nuestra procedencia:
escapados de Cuba. Los artistas que integran esta generación
son los que, de una forma u otra, ‘formó’ la dictadura comunista
de Fidel Castro en veintitantos años de histeria y represión.
Creo que no ha existido un grupo generacional con un marco
histórico tan extremadamente uniforme, tan idéntico, como el
nuestro. Las mismas rejas que estrenó Rene Ariza, las
conocieron Valero y Arenas. La misma represión sin salida, el
mismo ciclo de persecuciones y arrestos, los mismos
interrogatorios infernales. Las purgas y los trabajos forzados
los conocimos todos en el mismo país y casi hasta a la misma
hora. Las mismas amenazas, el chantaje comunista (el más cruel
de todos los tiempos modernos) y el acoso físico los sufrimos
todos a la vez. Es que hasta nuestros sufrimientos, nuestros
sueños y alegrías son tan similares que talmente parece que
salimos todos de la misma madre.  Y es eso realmente. Salimos
todos de la madre (mejor dicho, del coño de la madre) de la
opresión y del dominio absoluto de un hombre. (CORREA,1983,
p. 31)

O autor esclarece que a identidade da Geração Mariel está
nas experiências e expectativas comuns compartilhadas na Ilha
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por seus integrantes. A narrativa de Correa (1983) é um exemplo
da meta-história. Segundo Koselleck:

Todos los testimonios se responsabilizan de como se elaboran
experiencias del pasado en una situación concreta y como
expectativas, esperanzas o pronóstico se discuten en el futuro.
La hipótesis es que en la determinación de la diferencia entre el
pasado y el futuro o, dicho antropológicamente, entre
experiencia y expectativa se puede concebir algo así como el
‘tiempo histórico’. (KOSELLECK,1993, p. 15).

Nos Estados Unidos, eles tomam consciência de que não
estavam inseridos em nenhum dos dois grandes projetos nacionais:
o dos revolucionários em Cuba e o da comunidade cubana em
Miami. Eram vistos por ambos como resultado da degradação da
sociedade cubana, na qual um movimento acusava o outro pela sua
existência constrangedora. Foi a partir dessas considerações que o
grupo procurou uma nova identidade no exílio, um porto solidário
em que poderiam atracar e encontrar o que ainda não havia
encontrado em nenhum outro lugar, a aceitação social. Mas quem
poderia compreendê-los? O que havia em comum a todos os
cubanos que chegaram ao exílio pelo Porto de Mariel? A resposta
como dissemos era a imposta e insólita condição de marielitos.

 O principal objetivo da Geração Mariel no exílio era a
construção de uma identidade que se estendesse a todos que saíram
e vivenciaram as mesmas experiências, fossem eles escritores ou
não. Dessa forma, embora fosse constituída basicamente por
escritores e alguns artistas, a Revista Mariel de Arte y Literatura
surgiu como uma forma de denúncia do estigma imposto a uma
geração, ou a parte dela, e também como manifesto para a
construção dessa identidade.

O grupo se autodenominou “Geração Mariel” ainda em 1980
e, como vimos na afirmação de Correia, a maioria de seus integrantes
se conhecia há anos, desde uma época em que o nome Mariel
nada lhes dizia. A aceitação da identidade Mariel evidentemente
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não teve como objetivo excluir a identidade nacional cubana, já
que, como observou Cristian Méier, não devemos falar em identidade
apenas no singular, mas simultaneamente no plural. Segundo Méier:

Em outras palavras: não existe apenas a ‘identidade-eu’, mas
também a ‘identidade-nós’. Cada um de nós vive não apenas na
primeira pessoa do singular, mas, ao mesmo tempo, na primeira
pessoa do plural.(...) Somos, por um lado, um ‘eu’ e, por outro,
partes de diferentes ‘nós’ e essas pertenças se mesclam em
nossa consciência, podendo, inclusive, sob determinadas
circunstâncias, levar a conflitos de uma com a outra.
(MEIER,1989, p. 331).

Esse autor trabalha com a coexistência de identidades distintas
num mesmo indivíduo, como podemos observar nessa citação. Ele
utiliza, a título de ilustração, o exemplo dos judeus alemães que
durante a ascensão do nazismo na Alemanha depararam-se com o
conflito das duas identidades às quais pertenciam – a identidade
nacional alemã e a identidade judaica – que, naquele momento
histórico, tornaram-se irreconciliáveis. Esses conflitos agravaram
ainda mais a já desesperadora condição dos judeus alemães durante
a ascensão do nazismo, já que esses indivíduos haviam aprendido a
conviver com ambas as identidades.

Acredito que a Geração Mariel conviveu com algo
semelhante, guardadas as devidas proporções. Todos possuíam a
identidade nacional cubana, mas, após os episódios da primavera
de 1980, a cidadania cubana lhes foi retirada, com todos os seus
emblemas contemporâneos, tais como o passaporte e a carteira de
identificação, além de terem sofrido protestos de repúdio antes de
deixar a Ilha. Porém, mesmo assim, continuavam cubanos. Os judeus
alemães continuavam sendo alemães, mesmo com constrangimento
e revolta. Resulta impossível apagar da memória toda uma cultura,
com sua língua, valores, costumes, formas de entretenimento, etc.
O que realmente se pode fazer é o que fizeram tanto os judeus
alemães quanto a Geração Mariel: declarar sua indignação e se
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afastar do projeto ou dos projetos nacionais. Mas a identidade
nacional, com todas as suas formas de manifestação, continuou
presente em cada indivíduo desterrado, ainda que à sua própria
revelia.

Outro ponto que deve ser considerado a respeito das
identidades nacionais é que elas não devem ser vistas como uma
fonte de coesão, de forma simplificada, mas sim como um campo
de tensões, em que vários segmentos têm projetos e objetivos
distintos e procuram, por todos os meios, tornarem-se hegemônicos.
A complexidade da vida moderna amplia a dificuldade de
compreensão e coerência desses projetos de identidades que se
confrontam dentro de cada grupo social e mesmo de cada indivíduo.
Stuart Hall comenta a respeito:

A identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente
é uma fantasia. Ao invés disso, na medida em que os sistemas
de significação e representação cultural se multiplicam, somos
confrontados por uma multiplicidade desconcertante e
cambiante de identidades possíveis, com cada uma das quais
poderíamos nos identificar -ao menos temporariamente.  (HALL,
2001, p. 13)

Acredito na polissemia de significados que o autor comenta
na citação, pois é realmente impossível pensar que exista uma
identidade que possa aglutinar toda a complexidade de uma
sociedade em torno de si sem gerar as suas próprias contradições.
O grupo não deixou de pertencer à identidade nacional cubana e
tudo que a envolve somente por abraçar a identidade Mariel, mesmo
que alguns assim o tenham desejado. Sempre existiram segmentos
que estavam excluídos da representação simbólica que denominamos
identidade nacional ou, pelo menos, subordinados a uma situação
periférica. O que ocorreu com o grupo foi a inclusão de uma nova
identidade, contudo sem a eliminação da identidade nacional cubana,
embora tenha sido estabelecida uma nova fronteira que,
provavelmente, culminou em uma nova proposta de identidade.
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Hobsbawm e Ranger (1997), como comentei anteriormente,
defendem que toda tradição é inventada, e Anderson (1989), que
as nações são comunidades imaginadas, o que também as inclui
como invenção humana e, como toda invenção, partem de um projeto
que delimita valores e que inclui e exclui segundo interesses,
geralmente dos que estão à frente do mesmo. Finalmente, trazem
em si suas próprias contradições que, em geral, são simbolicamente
maquiadas. Por isso, hoje cresce cada vez mais o interesse por
correntes de pensamento que buscam interpretar, ou mesmo
desconstruir, os processos de construção simbólico-cultural que por
vezes são utilizados como justificativa dos mais variados projetos
holísticos e que não raro sufocam os grupos não hegemônicos
inseridos como atores coadjuvantes nesses projetos.

O grupo Geração Mariel tomou consciência de sua condição
marginal dentro da sociedade cubana e decidiu lutar para revertê-
la no exílio. Como disse anteriormente, eles passam a ter consciência
de não estarem inseridos nem no projeto de nação idealizada pela
cúpula da revolução nem tampouco no projeto de retorno da
comunidade cubana de Miami. Acredito, portanto, esta ser uma
das razões que leva o grupo a publicar a Revista Mariel de Arte y
Literatura como denúncia dessa insólita condição.

A Geração Mariel descobriu que carregaria os seus estigmas,
representados na sua condição Mariel, indiferentemente de qual
dos dois projetos nacionais viesse a prevalecer no futuro. O caminho
encontrado pelo grupo foi fugir da dicotomia histórica entre o
governo revolucionário cubano e a comunidade cubana de Miami e
apresentar seu próprio projeto, ou seja, a alternativa Mariel de
identidade, em que os fragmentos dos despojados da sociedade
cubana seriam, em tese, pelo menos representados.

Notas
1 Esse dado pode ser encontrado no livro de Carmelo Mesa-Lago (1994).
2 Lei proposta pelo senador norte-americano Orville H.Platt em 28 de fevereiro
de 1901, a qual incluía uma cláusula regulando as relações entre Estados Unidos
e Cuba. Por conter algumas condições que favoreceriam a intervenção política,
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econômica e militar dos Estados Unidos em Cuba, foi recebida com desagrado por
parte da população cubana.
3 Lei pública 89-732, “The Cuban Adjustment Act”, publicada o 02 de novembro
de 1966.
4 Para ver mais sobre esse assunto, Marques, Rickley. Geração Mariel: a construção
de uma identidade. Brasília, 2002. Dissertação defendida e aprovada, na Pós-
graduação em História Unb.
5 Ver Domingues, J. Cuba 1959-1990. In BETHEL,L.,ed. Historia de América
Latina, México y el Caribe desde 1930. Barcelona: editorial Critica Grijalbo
Mondadori, tomo 13, p. 145-227, 1998.
6 A revista Mariel de Arte y literatura teve como finalidade denunciar todas as
atrocidades por que passaram os “marielitos” desde que saíram de Cuba até sua
chegada nos Estados Unidos.
7 Os chamados CDRs nasceram no dia 28 de setembro de 1960. São organizações
criadas pelo governo cubano com o intuito de controlar o que acontece em cada
quarteirão.São tão importantes, que para conseguir um emprego, o cubano deve
estar registrado no Comitê do seu bairro.
8 Ver Miami Herald, maio- dezembro de 1980.
9 Conceito utilizado por muitos desses escritores que saíram pelo porto em 1980
e posteriormente utilizado por Iván de la Nuez.
10 Ver Dominguez, J. (1998).
11 Ver Revista Mariel de Arte y Literatura. New York, 1983-1985.
12 O filme foi inspirado num conto do escritor cubano Zenel Paz intitulado “El
bosque, el lobo y el hombre nuevo” de 1979.
13 O governo cubano cria a UMAP em 1965 com o intuito de controlar a juventude.
Muitos dos escritores de Mariel têm narrado suas experiências nessas unidades
de trabalho. Ver ARENAS (1992).
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