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O movimento de Marcus Garvey 
visto por uma jovem negra 
cubana: confl itos de nação, 
racismo e soluções ao problema 
racial

Dionisio Lázaro Poey Baró
(UFPA-Belem-Br)

Resumo

Durante as duas primeiras décadas do século XX as grandes 
empresas norte-americanas produtoras de açúcar em Cuba 
promoveram a entrada de milhares de trabalhadores das ilhas 
caribenhas, fundamentalmente haitianos e das Antilhas anglófonas, 
para trabalhar nas safras. Essa migração foi repudiada pelas elites 
cubanas e os imigrantes sofreram uma forte discriminação. Por 
outro lado, o movimento político criado em 1914 pelo jamaicano 
Marcus Garvey, propugnador do retorno dos negros à África, se 
expandiu entre as ilhas caribenhas e nos Estados Unidos. Em 
Cuba o garveysmo foi defendido principalmente pelos imigrantes 
caribenhos. No presente trabalho se analisam as causas do pouco 
sucesso do garveysmo em Cuba e as dimensões de identidade, 
raça e etnia presentes nos principais projetos de nação cubana 
defendidos naquela época, levando em consideração na análise, 
a visão acerca do garveysmo de uma jovem cubana negra, Maria 
dos Reyes Castillo “Reyita”, participante desse movimento.

Palavras–chave: Cuba, Garveysmo, identidade nacional, raça, 
etnia
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Resumen

Durante las dos primeras décadas del siglo XX las grandes 
empresas norteamericanas produtoras del azúcar cubano 
promovieron la entrada de miles de trabajadores de las islas 
caribeñas, fundamentalmente haitianos y de las Antillas 
anglófonas, para trabajar en las zafras. Esa migración fue 
repudiada por las elites cubanas y los inmigrantes sufrieron una 
fuerte discriminación. Por otro lado, el movimiento político 
creado en 1914 por el jamaicano Marcus Garvey, propugnador 
del retorno de los negros a África, se expandió entre las islas 
caribeñas y Estados Unidos. En Cuba el garveysmo fue defendido, 
principalmente, por los inmigrantes caribeños. En el presente 
trabajo se analizam las causas del poco éxito del garveysmo en 
Cuba y las dimensiones de identidad, raza y etnia presentes en 
los principales proyectos de nación cubana defendidos en aquella 
época, llevando en consideración para el análisis, la visión acerca 
del garveysmo de una joven cubana negra, Maria dos Reyes 
Castillo “Reyita”, participante de ese movimiento.

Palavras claves: Cuba, Garveysmo, identidad nacional, raza, 
etnia

Abstract

During the fi rst two decades of the XX century the large North 
American sugar- producing companies in Cuba promoted the 
entry of thousands of labourers from the Caribbean islands, 
especially Haitians and from the anglophone West Indies, to 
work in the harvests. This migration was repudiated by the Cuban 
elites and the immigrants suffered a Strong discrimination. On 
the other hand, the political movement set up in 1914 by the 
Jamaican Marcus Garvey, booster of the return of the blacks to 
Africa, expanded among the Caribbean islands and the United 
States. In Cuba, Garveyism was defended principally by the 
Caribbean immigrants. In the current article the causes of the lack 
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of success of Garveyism in Cuba are analysed and the dimensions 
of identity, race and ethnicity present in the principal projects of 
the Cuban nation defended at that time, taking into consideration 
in the analysis, the vision about Garveyism of a young black 
Cuban, Maria dos Reyes Castillo “Reyita”, a participant of the 
movement.

Keywords: Cuba, Garveyism, national identity, race, ethnicity

Durante as duas primeiras décadas do século XX, os 
empresários norte-americanos promoveram a entrada massiva de 
imigrantes antilhanos1 para trabalharem na produção de açúcar nos 
seus engenhos, visando resolver a escassez de braços e deprimir, 
ainda mais, os salários. Os políticos e intelectuais partidários 
da imigração europeia, temendo o incremento da população 
de origem africana em Cuba, protestaram contra a entrada dos 
caribenhos, mas não puderam impedi-la.  Estimularam, então, a 
xenofobia racista.

As condições de vida desses trabalhadores eram infra-
humanas. Eles foram reprimidos constantemente pela guardas 
rurais,  humilhados e injuriados pela imprensa, que os acusavam 
de introduzir doenças infecciosas e de praticar religiões 
“bárbaras”. Tanta hostilidade criou um sentimento de mal-estar 
entre eles, que os compeliu a se organizarem para defender seus 
direitos e salvaguardar a identidade nacional dos imigrantes de 
cada ilha. 

Entre os naturais das colônias inglesas do Caribe 
começaram a circular as idéias do jamaicano Marcus Garvey, 
que concebera o projeto do retorno dos negros da América para 
a África. Garvey criou em 1914 a Associação Internacional para 
o Melhoramento do Negro (conhecida pela sua sigla em inglês, 
UNIA)2 que rapidamente se expandiu pelas diferentes ilhas 
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caribenhas e os países de América Central onde existia um forte 
contingente de migrantes da região. Em 1916 se trasladou para 
os Estados Unidos, lugar onde o movimento atingiria sua maior 
força. 

Os imigrantes jamaicanos, radicados principalmente 
nas províncias de Oriente e Camagüey, e também na capital 
da Ilha, organizaram seções da UNIA. Em Santiago de Cuba e 
ao norte dessa cidade o garveysmo teve bastante força entre os 
jamaicanos.

Esse movimento político e social alcançou certo grau de 
extensão nas províncias do leste de Cuba, Oriente e Camagüey, 
onde existia uma numerosa população caribenha contratadas 
nas suas ilhas para trabalhar nos campos de cana de açúcar de 
Cuba durante os meses de safra recebendo um salário irrisório. 
Esses imigrantes interagiram com os cubanos da sua mesma 
condição social nas regiões onde moravam juntos,  facilitando 
o conhecimento das idéias defendidas por esse movimento em 
alguns setores da população do país.

Uma das pessoas que conheceu o discurso garveysta e 
se sentiu atraída pelas prédicas do movimento  foi Maria de los 
Reyes Castillo, “Reyita” (1902-1997), que num livro de memórias 
publicado em 1997 deixou, entre as muitas interessantes questões 
relatadas, algumas referências à sua participação no movimento 
liderado por Marcus Garvey.

O seu testemunho, além de conter uma grande riqueza 
de detalhes, possui o valor adicional de exprimir a visão de 
uma mulher jovem e negra, quase adolescente, que poucos anos 
antes tinha sofrido no seu mundo familiar as conseqüências da 
repressão desatada pelo governo contra a população negra em 
1912, durante a chamada insurreição do Partido Independente de 
Color, na qual foram assassinadas e presas algumas integrantes 
da sua família. Esse partido, criado em 1908 por veteranos negros 
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da última guerra independentista (1895-1898),  descontentes pela 
continuação da discriminação racial na república inaugurada 
em 1902, defendeu os interesses da população negra e colocou 
em primeiro plano a luta contra a exclusão racial, visando 
cumprimento das promessas feitas pelos organizadores da guerra 
independentista, que propugnavam a criação de uma república 
sem distinções de raça, com igualdade de oportunidades para 
todos os cidadãos. O partido, perseguido e caluniado pelas demais 
forças políticas, pelos jornais da época e pelas instituições do 
estado, decidiu organizar um protesto armado que foi tomado 
como pretexto pelo governo para destruí-lo violentamente.

Após a repressão seguiu-se uma etapa marcada pelo 
medo e o refl uxo das lutas contra a discriminação racial, que 
passaram a ter um perfi l mais discreto, sem grandes meetings 
políticos, e a serem desenvolvidas principalmente no interior 
do movimento operário e  dos clubes de instrução e recreio da 
população negra. Neles se estudava, adquiria-se conhecimento e 
consciência acerca da discriminação, se pressionavam os poderes 
públicos e se publicavam jornais e revistas que tratavam da 
questão racial. Essa era a realidade da luta antirracista em Cuba 
nos anos posteriores a 1912, quando o movimento de Marcus 
Garvey crescia e se consolidada e expandia pelas nações do 
Caribe e os Estados Unidos.

Nesse contexto chama à atenção a incorporação da jovem 
Reyita ao movimento de Marcus Garvey. Segundo o seu relato, 
ela soube da sua existência através de imigrantes jamaicanos 
que explicaram para ela as características do garveysmo, ao qual 
aderiu imediatamente por considerar que oferecia uma saída válida 
para acabar com os problemas derivados da opressão racial que 
ela e seu grupo populacional sofriam permanentemente no país. 
Por isso, a idéia de retornar ao continente africano, propugnada 
pelo líder jamaicano não lhe pareceu estranha e fez afl orar na sua 
memória as lembranças das conversas tidas com sua avó africana 
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que lhe falara acerca da vida deixada atrás, na África, antes de ter 
sido escravizada: 

Esse amor que minha avó me inculcou pela sua terra 
natal infl uiu na minha determinação de incorporar-me ao 
movimento de Marcus Garvey – e ir-me para África -, cansada 
de ser discriminada por negra.  Em Cueto eu visitava a casa de 
Malvina Grand, miss Molly, e participava de umas reuniões 
que ela e seu esposo, Charles Clark, davam aos domingos. Eles 
dirigiam essa organização e eu gostava muito de conversar com 
eles. Eu era uma adolescente muito inquieta e sempre gostava 
de estar fazendo alguma coisa. Os jamaicanos estavam muito 
estimulados com a idéia de ir para África. Depois de várias 
reuniões eu já tinha o mesmo ou maior entusiasmo do que eles 
e entrei plenamente no movimento. Estávamos seguros de que 
as coisas ali seriam diferentes: negros com negros Tinha que 
ser diferente! Íamos ser uma grande família e, sobretudo, sem 
discriminação racial3.

As palestras dadas pelos líderes locais da UNIA 
fortaleceram a determinação de Reyita. A África que eles 
descreviam era apresentada quase como um paraíso, uma 
alternativa mítica ao inferno da opressão racial padecida por 
eles na América. Assim,  Reyita não duvidou em se entregar 
entusiasticamente ao movimento, participando ativamente das 
ações encaminhadas à mobilização dos cubanos:

O senhor Clark, naquelas reuniões dominicais oferecia uma 
informação acerca da África e a vida dos africanos, e sobre a 
quantidade de terras que estariam à nossa disposição quando 
chegássemos lá4.  
Eu era muito ativa e me deram a tarefa de visitar outros negros 
para convidá-los a se incorporarem; entusiasmei muitos de 
meus amigos e alguns familiares. Lembro uma senhora que 
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convenci para entrar; era viúva e tinha duas fi lhas e aceitou 
dizendo que “assim minhas fi lhas não terão de trabalhar como 
serventes dos brancos”. No movimento, em Cueto, havia cerca 
de 50 cubanos5.

Para incrementar os recursos do movimento se organizam 
festas e almoços coletivos onde confraternizavam negros cubanos 
e imigrantes. Nesses espaços, os cubanos negros, os brancos 
pobres e os imigrantes se confraternizavam, a despeito das 
campanhas racistas e xenófobas promovidas pela imprensa. O 
proselitismo dava alguns frutos.  Os imigrantes reuniam dinheiro 
para comprar os barcos e sustentar o movimento. 

Para reunir dinheiro e comprar os barcos em que partiríamos 
– já tínhamos um, o “Antonio Maceo” – se pagava uma cota 
de 25 centavos semanais, organizavam-se rifas e festas nas 
que se cobrava a entrada. Recolhia-se muito dinheiro com as 
feiras, onde se vendiam comidas e doces tradicionais, cubanos 
e jamaicanos. Nelas não se tomavam bebidas alcoólicas, só 
sucos naturais. 
Essas festas eram muito alegres, participavam muitas pessoas. 
Claro, não havia muitos lugares aonde os pobres - e, sobretudo, 
os negros – pudessem se divertir.  A música era dos dois países. 
Foi necessário fazer um acordo, pois os cubanos queriam sua 
música e os jamaicanos a deles. Decidiu-se fazer um sorteio e 
colocar a música vencedora6. 

O movimento garveysta foi crescendo muito entre os 
jamaicanos. Em 1921 Marcus Garvey visitou Cuba para reunir-se 
com seus seguidores e divulgar sua doutrina. Teve um encontro 
com o presidente Mario García Menocal, que possivelmente 
pretendia explorar a possibilidade de exportar açúcar cubano nos 
barcos da Black Star, empresa marítima criada pela UNIA para  
transladar futuramente os negros para a África7. 
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Garvey esteve em Havana e em Santiago de Cuba. 
Na capital discursou em dois atos públicos e se reuniu com os 
integrantes do Clube Atenas, integrado por negros de classe 
média e alta, que não concordaram com as teses de Garvey.

Pouco tempo depois da visita, o movimento começou a 
enfraquecer. Vários fatores externos e internos contribuíram para 
esse desfecho. Principalmente o fato de que o período de bonança 
econômica, provocado pela elevação do preço do açúcar no 
mercado mundial durante a I Guerra Mundial (1914-1918) havia 
acabado após o fi m do confl ito armado e os preços baixaram.

Começou então uma forte crise econômica em Cuba, 
que provocou a quebra de bancos e outras muitas empresas, 
dentre elas a açucareira. A imigração antilhana deixou então 
de ser estimulada e os imigrantes que tinham conseguido fi car 
em Cuba, estavam desempregados e sob a ameaça de expulsão. 
Nesse cenário tão adverso não foi mais possível reunir recursos 
sufi cientes para as atividades do movimento. 

O movimento garveysta, que tinha atingido grande 
infl uencia na população negra norte-americana, passou a ser 
perseguido pelo governo desse país e em 1925 Garvey foi 
encarcerado, acusado de fraudar os correios. O movimento 
começou a enfraquecer em todos os países onde atuava. 

Reyita se refere desta maneira aos últimos momentos do 
garveysmo em Cuba:

Pouco tempo depois [da visita de Garvey a Santiago de 
Cuba] as atividades se reduziram. Os negros que dirigiam o 
movimento eram perseguidos e alguns deles foram expulsos 
do país. Tudo começou a ser feito em segredo. Quase não se 
recolhia dinheiro. Eu não soube exatamente o que aconteceu. 
Por que se dissolveu aquilo. Mas foi triste, muito triste! Todas 
as esperanças caíram por terra. Para mim foi como se de 
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repente me dessem um golpe: tinha que fi car em Cuba, seguir 
sofrendo por ser negra.  Depois daquilo, alguma coisa fi cou 
clara para mim: Tinha que me impor à discriminação!8

Por que o movimento de Marcus Garvey desapareceu 
em Cuba, extinguindo-se aos poucos? Por que não se entranhou 
nas massas cubanas, fi cando restrito às áreas onde a presença de 
imigrantes das ilhas de fala inglesa era maior? 

Para responder é preciso penetrar no contexto histórico 
e ideológico dessa época para procurar novas pistas sobre o 
impacto que um movimento profundamente Panafricanista 
pudesse causar numa sociedade como a cubana. 

Antes de tudo, vale lembrar as características 
demográfi cas das ilhas colonizadas fundamentalmente pela 
Inglaterra, França, Espanha e Holanda, bem como as suas 
características socioeconômicas. Trata-se de pequenos territórios 
nos que, durante três séculos, as metrópoles introduziram 
incessantemente escravos africanos para servir de força de 
trabalho nas plantações açucareiras e cafeeiras, voltadas para 
a exportação. Essas atividades econômicas desencadearam 
processos sociais e culturais específi cos em cada ilha, mas 
semelhantes também entre elas.

Um dos resultantes desses processos é a criação, em 
cada ilha, de uma sociedade totalmente diferente da que existia 
na metrópole. Nas colônias caribenhas foram-se criando povos 
novos, surgidos da interação forçada entre representantes de 
diferentes etnias africanas levados como escravos a esses 
países. Recriaram-se as línguas, as religiões, as formas de 
pensar africanas, com os aportes dos diferentes povos africanos 
e com elementos da cultura do colonizador.  Em algumas ilhas 
nasceu uma língua nova, o creole, através do qual se deu voz 
ao sentimento, se realizou a sociabilidade entre as pessoas, se 
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exprimiram os ritos, as práticas religiosas, as relações de família e 
se transmitiu a história. Em todas, à exceção das ilhas espanholas, 
a maioria da população é negra e a branca tem escassa expressão.

 As metrópoles do Caribe eram também, até a década de 
1960, as maiores colonizadoras da África. O colonialismo, nos 
dois lados do Atlântico, justifi cava-se com argumentos raciais. 
A ideologia colonial explicava a escravidão e os sensabores 
dos colonizados com o argumento da cor. Essa pele escura era 
vista, então, pelo discriminado, como a marca principal de sua 
identidade. Se se era negro e colonizado na América e na África, 
então o destino dos negros americanos devia estar vinculado ao 
dos seus pares africanos. 

O negro dessas ilhas, desprezado e rejeitado pela minoria 
dominante, não estava em condições objetivas de assimilar-se à 
cultura e à história do colonizador. E embora assumisse elementos 
importantes dessa cultura, da língua e das religiões cristãs 
principalmente, a via principal de seu processo de transculturação 
se desenvolveu nas relações entre as diversas etnias africanas.  
Dessa interação emergiu um povo não propriamente africano, 
mas caribenho, com uma cultura fortemente vinculada às 
matrizes culturais africanas.

Não será estranho, então, que o movimento anti-colonial 
surgido em alguma das ilhas, e principalmente nas francesas e 
anglófonas, leve em consideração o fator racial como veiculo de 
unidade transnacional e, às vezes, pan-africana e sinta seu destino 
vinculado ao dos povos africanos. Estes homens e mulheres 
submetidos também a degradadas condições de existência 
pelos mesmos colonizadores, humilhados e discriminados, 
aproximaram-se da África em seus ideais.  Os anti-colonialistas 
de um e outro lado do Oceano não tardariam muito em passar 
do estabelecimento de contatos entre eles à criação de estruturas 
políticas comuns quando, a partir da década de 1930, uma nova 
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geração de líderes intelectuais se encontra e trabalha unida nas 
capitais metropolitanas, juntando seus esforços num movimento 
Pan-africanista de grandes proporções9.

O processo sócio-histórico nas ilhas hispânicas não se 
desenvolveu pelo mesmo caminho. Cuba, Santo Domingo e Porto 
Rico, uma vez esgotado o ouro de seus rios, foram convertidas 
em produtoras de açúcar e outros produtos de exportação. Mas o 
tamanho maior das duas primeiras, mais a posição estratégica que 
ocupavam na região, permitiram a sua transformação também 
em colônias de povoação. 

Durante os quatros séculos que durou a dominação 
espanhola centenas de milhares de migrantes espanhóis, 
procedentes das mais diversas regiões de Espanha, se assentaram 
nessas ilhas.  Eles se instalaram nas cidades, nos campos, nas 
plantações. Ao longo desses séculos estupraram índias e negras 
ou se relacionaram com elas, dando origem à população mestiça, 
que virou cubana. Tanto brancos como negros e mestiços 
sentiram-se cubanos quando o processo sócio-histórico e político 
do país provocou, no século XIX, confrontações violentas 
pela independência, construindo uma nação nova, diferente da 
espanhola e com objetivos comuns a todos. 

Porém, as elites brancas insistiram em negar a cubanidade 
dos negros. Esse “medo ao negro” foi alimentado pelo temor a 
uma revolução escrava como a de Haiti e impediu a consecução 
da independência nacional, simultaneamente à latino-americana.  

Só quando um setor empobrecido da classe escravista 
da região oriental da ilha, proprietário de poucos escravos e 
afogado pelas exações fi scais do governo, decide iniciar a luta 
independentista, é que começa a defi nir-se a cubania como 
um objetivo comum a negros e brancos. Essa compreensão foi 
facilitada pelo fato de que nas áreas onde residia a maioria dos 
conspiradores era alto o número de negros e mulatos livres, muitos 
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deles camponeses, com os que comerciavam e compartilhavam 
determinados interesses comuns10. 

Esses independentistas, liderados pelo pequeno 
fazendeiro de Bayamo, Carlos Manuel de Céspedes, entenderam 
que a independência deveria ser obra das duas raças e a República 
futura teria que contemplar a abolição e a igualdade ante a lei 
dos negros e dos brancos. Esse compromisso foi expresso 
simbolicamente por Céspedes quando, após ler a Proclama da 
independência, deu a liberdade aos seus escravos e os convidou 
a se integrar à luta, dizendo para os presentes: “Cuba livre é 
incompatível com Cuba escravista”11.

Numa Assembléia Constituinte organizada pelos 
independentistas em abril de 1869, foi criada uma “República em 
Armas” e aprovada uma Constituição, cujo artigo 24 estabelecia 
que “todos os habitantes da República são inteiramente livres”12. 

Muitos negros livres e escravos se incorporaram desde o 
primeiro momento às tropas libertadoras. Almejavam a abolição 
da escravidão, a erradicação da discriminação racial e a mudança 
das suas condições de vida. Esperavam acabar com esse status 
subumano que Espanha lhes impôs desde que o primeiro africano 
chegou à ilha.

A fraternização de soldados e ofi ciais negros e brancos 
nos acampamentos independentistas, compartilhando penúrias, 
fome, doenças, esforços físicos, combates; protegendo-se 
mutuamente, ou morrendo juntos durante os dez anos que durou 
a guerra, deixou marcas para sempre na história de Cuba e na 
cultura política cubana.  

Desde então, o independentismo esteve unido ao 
abolicionismo e à igualdade racial. Todo cubano sabia que um 
próximo esforço independentista teria que garantir, na futura 
República, a igualdade racial já testada com sucesso na Guerra 
dos Dez Anos, apesar das manifestações de racismo aberto 
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sofridas por alguns negros. 

Assim, negros e mulatos trabalhadores do campo ou das 
pequenas cidades e camponeses pobres e médios, como a família 
de Antonio Maceo, cujo pai, mãe, padrasto, irmãos, meios-
irmãos, esposa, cunhadas, e outros parentes, se incorporaram à 
guerra e foram ganhando graus militares até chegar vários deles a 
ser generais e chefes destacados, constituíram-se em verdadeiros 
mitos nacionais. Figuras como seu irmão José Maceo, Quintín 
Banderas, Guillermo Moncada, Flor Crombet, Jesús Rabi, e 
outros negros, ainda hoje, são os primeiros nomes que vêm à 
memória de qualquer cubano quando pensa em símbolos da luta 
independentista.   

O tipo de relações raciais desenvolvidas no seio da 
República em Armas constituiu-se em paradigma do que se 
esperava obter na república independente.

A seguinte etapa de luta independentista, acontecida 
entre os anos 1895 e 1898, que foi liderada pelo político radical 
e anti-racista José Martí, o general abolicionista Máximo Gómez 
e o citado Antonio Maceo incluiu explicitamente a demanda pela 
igualdade racial no seu programa. A escravidão já tinha sido 
abolida pelo governo espanhol em 1886, mas a exclusão do negro 
dos lugares públicos assim como as demais formas tradicionais 
de discriminação continuou intacta.  

As mortes prematuras de José Martí e Antonio Maceo 
durante a guerra facilitou a mudança dos projetos políticos 
por ele defendidos. Aos poucos, integrantes dos setores mais 
conservadores e das elites cubanas, foram assumindo o controle 
dos órgãos da nova República em Armas, tanto na Ilha quanto 
na emigração e destruíram as práticas democráticas e solidárias 
propostas para Cuba e já testadas na emigração. O resultado de 
isso tudo foi a criação de mecanismos políticos que benefi ciaram 
o controle dos rumos da guerra pelos integrantes dessas camadas 
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sociais13 e a interposição de difi culdades para o acesso dos negros 
aos postos de direção14.  O que estava no fundo dessas lutas 
internas, era a ocupação de posições por parte dos representantes 
das elites econômicas e intelectuais cubanas que lhes 
permitissem mudar o caráter democrático e anti-discriminatório 
do movimento independentista para implementar, na futura 
República independente, o projeto de nação europeizada que 
esses setores sociais defendiam desde décadas atrás. 

Cabe destacar que desde o início da Guerra dos Dez Anos 
tinha sido criado e testado um projeto de nação independente, 
de caráter democrático e anti-racista no qual os cubanos 
conviveram, pela primeira vez na sua história, sob os preceitos de 
uma Constituição que afi rmava a igualdade de todos os cidadãos 
perante a Lei.

A população negra conheceu, a pesar da interposição de 
alguns obstáculos ao seu avanço, um processo de mobilidade 
social sem precedentes no país, bem como a aplicação do 
princípio do mérito, chegando alguns dos seus representantes 
a ocupar cargos de primeira magnitude. Por isso, quando foi 
instaurada a república, a população negra esperava usufruir de 
todos os direitos cidadãos.

Essa não foi a realidade encontrada pelos cubanos 
negros e mestiços na nova república. Seus sonhos de igualdade 
se esfumaram. Começaram, então, a exigir a igualdade racial. 
Mas, é possível observar que em todo momento as reclamações 
que eles realizam contra o governo estão baseadas na denuncia 
do descumprimento do programa de integração racial prometido 
pelos organizadores da guerra e pelo qual se  somaram à mesma. 

Inclusive, quando a decepção foi tão grande que alguns 
veteranos decidiram criar um partido negro em 1908, que 
foi reprimido e massacrado em 1912, o seu programa estava 
percorrido, de princípio ao fi m, da aspiração dos negros ao 
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desfrute dos mesmos direitos que seus concidadãos brancos.  
Esse programa não cogitava em momento algum a saída dos 
negros para África, senão a luta pelo cumprimento do programa 
de integração racial prometido e do que se sentiam credores pelos 
esforços realizados durante a guerra.  

Por tais motivos o movimento panafricanista de Marcus 
Garvey, não se arraigou na sociedade cubana porque a população 
negra cubana e os brancos anti-racistas tinham um programa 
próprio de luta contra o racismo, testado nas duas guerras pela 
independência; possuíam também um projeto de nação para 
Cuba unido ao sentimento de pertencimento à nação cubana, 
forjado durante anos de luta.

Outros fatores também concorreram para o insucesso 
do garveysmo: o fato dos negros de Cuba ter referenciais de 
heróis negros, tais como Antonio Maceo e outros, que elevavam 
a auto-estima do negro e serviram, pela sua própria condição de 
símbolos nacionais, para demonstrar a injustiça cometida com os 
integrantes da sua raça e a necessidade de repará-la.

Por outra parte, o cubano sempre olhou mais para 
a América Continental de fala hispânica, do que para os 
seus vizinhos do Caribe insular, talvez pela permanência do 
colonialismo nesses países até época recente.

Outro fator que pode ter contribuído para a pouca 
infl uência do garveysmo respondeu à propaganda articulada das 
elites cubanas sobre os perigos do aumento da população negra. 
Por isso pediam a substituição desses imigrantes por europeus.

 Os caribenhos eram acusados na imprensa de trazer 
doenças que já tinham sido erradicadas em Cuba15.  Difamavam-
se as práticas religiosas de origem africana, como o vudú dos 
haitianos, mentia-se a respeito das culturas e dos costumes 
caribenhos. 
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Era tanto o medo do crescimento da imigração caribenha 
(promovida pelos empresários norte-americanos para que 
trabalhassem nas suas plantações, que as elites cubanas não 
podiam evitar) que começou a abrir caminho entre alguns 
intelectuais e jornalistas uma concepção de nacionalidade que 
incluía o negro cubano junto ao branco, de quem diziam, tinha 
recebido uma “infl uência civilizatória” ao longo de vários séculos 
de convivência, elevando-o por cima dos migrantes caribenhos 
que estavam “civilizatoriamente” mais próximos da África.  Essa 
concepção de nacionalidade cubana de matriz branca, onde o 
negro poderia ser incluído na medida em que abandonava seus 
traços culturais africanos esteve vigente durante os anos de 
esplendor do movimento garveysta em Cuba, sendo substituída 
a partir da década de 1930, quando começa a predominar uma 
nova concepção de nacionalidade mais equilibrada que reivindica 
também os valores das culturas negras originárias, que é a que 
predomina em Cuba.

Esta concepção de nação integrada,  reconhecedora dos 
valores aportados pelas duas principais raízes da nação cubana: 
africana e espanhola, em condições de igualdade, será defendida 
também por Reyita.  É interessante que ao concluir o relato da 
sua participação no movimento que propugnava a migração dos 
negros para África, ela, que defenderia depois uma solução para o 
problema racial cubano diferente à propugnada pelo garveysmo, 
se sente “obrigada” a explicar, para sua fi lha que a entrevista, os 
motivos que a levaram a participar  desse movimento. Diria:

Os negros não podiam ser prefeitos nem nada disso; as 
mestras negras eram mandadas a trabalhar em Monte Ruth, em 
Jarahueca, nesses lugares, no campo. Nunca na cidade grande. 
Aos negros não lhes davam um posto importante ainda que 
tivessem capacidade. Houve exceções, mas por conveniência 
dos políticos. Ás meninas negras, às negrinhas, as punham 
trabalhar nas casas dos brancos, e ai lhes cortavam o cabelo 
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“para não lhes ver o ‘pixaim’ revolto”. Enfi m, eram muitas 
as coisas com as que eu não concordava e, ainda que eu me 
sentisse muito cubana, por isso me queria ir, sem imaginar 
sequer onde fi cava África. Sabia que existia, que era um dos 
cinco continentes, mas não tinha idéia de onde estava. Mas, 
seguramente, ali as coisas seriam diferentes16

Essa contradição refl etida na disjuntiva entre “sentir-se 
muito cubana” e ter que optar pela solução de migrar para uma 
África desconhecida por causa das insustentáveis condições de 
vida que o racismo impunha a todos os integrantes da sua raça, sem 
avistar alguma solução  viável na Ilha após a repressão do Partido 
Independente de Color, tentou resolve-la aceitando as doutrinas  
do líder jamaicano. Mas, depois da extinção desse movimento e 
o aparecimento em Cuba de novas formas e estratégias de luta 
antirracista nas décadas seguintes, ela renovará suas esperanças 
na solução do confl ito racial e acompanhará ativamente os novos 
modelos de soluções fi ncadas na realidade histórica cubana.

Notas
1 Sobre os imigrantes caribenhos,  suas características e condições de vida, 
ver: Chailoux Laffi ta, Graciela (org.). De donde son los cubanos.  La Habana, 
Editorial de Ciencias Sociales, 2007;  Couto, Katia Cilene de. Os desafi os 
da sociedade cubana frente  à imigração. Brasília, 2006.[Tese (Doutorado), 
Universidade de Brasília].
2 Garvey defendia a unidade entre os descendentes de africanos e a valorização da 
condição do negro. A UNIA (Universal Negro Improvement Association), tinha 
fi liais em muitos países caribenhos, Estados Unidos e na África. Propugnava 
o retorno  dos negros para a África e realizou gestões  na Libéria com esse 
fi m. Orador inspirado, seus discursos emocionavam as multidões e elevavam 
a auto-estima do negro, deprimida pelos efeitos do colonialismo.  Estimulava 
a criação de negócios próprios nas comunidades negras dos diferentes países 
de América. A UNIA deu um exemplo organizando a empresa marítima Black 
Star, que transportava mercadorias e passageiros. Os integrantes do movimento 
garveysta aportavam fundos para desenvolver a organização. Eles aspiravam a 
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viajar para África nos barcos dessa companhia. 
Marcus Garvey se opôs ao colonialismo e apoiava aos lutadores anticolonialistas. 
As idéias que ele defendia são consideradas uma das fontes principais do Pan-
africanismo que vigorou a partir da década de 1940 entre intelectuais africanos 
e caribenhos. 
3 Rubiera, pp. 22-23.
4 Rubiera, Daisy. Reyita simplemente. Testimonio de uma cubana nonagenária. 
La Habana: Ediciones Verde Olivo, 2000. P. 23.
5 Ibidem, pp. 23-24.
6 Ibidem, p. 24.
7 Rodriguez, Pedro Pablo. “Marcus Garvey em Cuba”. In. Anales do Caribe.nº 
7-8, 1987-1988.
8 Ibidem, p. 26.
9 Essa nova fase do Panafricanismo aparece entre intelectuais de países 
africanos e caribenhos colonizados por França e Inglaterra, principalmente. 
Durante os anos de entre – guerra, alguns jovens pertencentes às elites foram 
estudar nas metrópoles e lá tiveram possibilidade de estabelecer contatos entre 
si. Eles conheceram as características e semelhanças das respectivas nações 
e criaram um sentimento de unidade de destino afi ncado no passado comum. 
Dentre os resultados dessa interação está a corrente  intelectual chamada  
“negritude”, cujos principais inspiradores foram o senegalês Leopold Sedar 
Senghor e o martiniquense Aimeé Cesaire.  Na sua vertente estritamente 
política, o Panafricanismo se materializou na criação de partidos e movimentos 
de liberação supra-estatais, nas colônias francesas, inglesas e portuguesas da 
África. Figuras como o norte-americano Jules Du Bois e o jamaicano Marcus 
Garvey foram reconhecidos como antecessores e inspiradores desse movimento. 
10 Ibarra, Jorge. “Regionalismo y esclavitud patriarcal en los departamentos  
central y oriental de Cuba”. In: Anales del Caribe, n° 6, 1986, p. 26.
11 Pichardo, Hortensia. Documentos para la História de Cuba. T. I, pp. 370-373. 
Apud: Torres Cuevas, Eduardo e Reyes, Eusebio. Esclavitud y Sociedad. La 
Habana: Editiorial de Ciencias Sociales, 1986. P. 216.
12 Ibidem, p. 222.
13 Ver esse processo em: Ramón de Armas. La Revolución Pospuesta. La 
Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 1975;  Ibrahin Hidalgo de Paz. Cuba 
1895 -1898. Contradicciones y disoluciones. La Habana: Centro de Estudios 
Martianos, 2004.
14 Foi aprovado, por exemplo, que qualquer pessoa incorporada à insurreição 
que tivesse anos de estudos universitários receberia a patente de ofi cial. Também 
se possuía estudos concluídos receberia graus mais altos, sem que os méritos ou 
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a capacidade ou experiência militar fosse levada em conta. Paralelamente, era 
difi cultada a ascensão dos militares negros.  
15 Beldarrain, Enrique. Los médicos  y los inicios de la antropología en Cuba. 
La Habana: Fundación Fernando Ortiz, 2006. pp. 201-202.
16 Rubiera, p. 24 – 25.
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