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RESUMO 

 

 

O presente trabalho é resultado de uma pesquisa que envolve migração, 

cultura e trabalho. Ele se desenvolveu numa dinâmica que contribui para a compreensão 

do processo migratório canário à Cuba, entre as décadas de 80 do século XIX e 30 do 

século XX. Este processo se deu no momento de transição do modelo produtor açucareiro 

dos engenhos para o modelo industrial açucareiro das centrais.  

Acerca do processo migratório canário, durante o período acima mencionado, 

este trabalho apresentou duas hipóteses sendo que a primeira trata da cultura de migração 

canária e a segunda apresenta o imigrante canário inserido na cultura de trabalho da cana. 

Ambas hipóteses se complementam, já que o trabalho de pesquisa se justifica pela 

tentativa de identificar os motivos em se ter priorizado a migração canária à Cuba e os 

elementos próprios do sujeito histórico no processo de opção pela migração. Enfim, e 

principalmente, buscar identificar o papel do imigrante canário na transição do engenho à 

central em Cuba.          

O trabalho de pesquisa abrangeu as discussões envolvendo diversas linhas e 

tendências que tentam explicar o processo migratório canário à Cuba. Buscou articular 

tais tendências a uma abordagem histórica que pudesse explicar o processo migratório e a 

contribuição canária à industrialização açucareira.  

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This work is resulted of a research that involves migration, culture 

and work. It developed in a dynamic that contributed for the comprehension 
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of “canários” migratory processin Cuba, between 80’s in the century XIX and 

30’ in the century XX. This process happeened in transition moment of sugar 

producer model of emell to industrial sugar model o centrals. 

About the “canários migratory process, during the period above 

mentioned, this work presented two hyphotesis: The firist breat about culture 

of  “canários” migration and the second presents the “canários” immigrant 

inserted in the culture of sugar cane work. Both hyphotesis supplement 

itselfs, as the research justify itself for the attempt of identify the reasons in 

have priorited the “canários” migration at Cuba and the elements of historic 

subject in the process o choice  through  emigration. At last, and mainey, se 

look to identifu the role o “canários” immigrant in at transition  of mill at 

central in Cuba.     

The research work reached the arguments involving several lines 

and tendencys that try to explain the “canários” migratory process in Cuba. It 

looked to join these tendencys in a historical a pproach wich could explain 

the migratory process and the “canária” contribution for the sugar cane 

industrial process.      

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

A pesquisa sobre o processo migratório canário à Cuba tem sido 

uma problemática constante em nossos estudos acadêmicos durante os 
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últimos cinco anos. Surgiu, inicialmente, durante nossa graduação no curso 

de História da Universidade Federal de Goiás. Resultou-se dali no trabalho 

de final de curso, ou seja, na monografia intitulada “Imigração Canária em 

Cuba: relações e rejeições entre etnias 1880/1930” – defendida em Outubro 

de 1999. 

Com a finalidade de realizarmos o trabalho de pesquisa para o 

processo de elaboração da monografia, visitamos Cuba – de 28 de Junho a 

26 de Julho de 1999 – onde nos empenhamos na coleta de dados na Casa de 

las Americas, no Arquivo Nacional de Cuba e na Biblioteca Nacional José 

Martí.  

Além das pesquisas documentais e bibliográficas, a estadia em 

Cuba nos proporcionou ricas discussões com conceituados historiadores 

cubanos sobre o tema optado. Entre eles destaca-se,  Dr. Jesús Guanche 

Pérez,  Dr. Jorge Ibarra e a professora Coralia Alonso. 

Ao retornarmos ao Brasil contávamos, então, com uma quantidade 

substancial de informações que nos conduziria para além da monografia. 

Assim sendo, após a defesa da monografia, nos direcionamos para uma nova 

etapa acadêmica. Tínhamos como objetivo dar continuidade ao trabalho de 

pesquisa ingressando no Programa de Mestrado em História das Sociedades 

Agrárias da Universidade Federal de Goiás. 

Nessa etapa de nossa trajetória acadêmica, a do mestrado, que se 

iniciou em março de 2000 quando, de fato, ingressamos ao tão almejado 

Programa, propusemos uma problematização acerca dos imigrantes canários 

em Cuba. Apresentamos nossa inquietação acerca do porquê da preferência 

dos imigrantes canários para a elite cubana no momento de transição do 

engenho à central, a partir dos anos 80 do século XIX.  Problematizamos 

temas centrais que são recorrentes da historiografia caribenha e, que tem se 

ocupado em discutir o momento de transição do engenho à central em fins do 
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século XIX e primeiras décadas do século XX. Iniciamos uma discussão 

tecendo críticas à historiografia tradicional1 que tem explicado a migração 

com base nos fatores econômicos e demográficos, percebendo o fluxo 

migratório de forma a não priorizar o sujeito histórico, mas sim os fatores 

externos que o influencia. 

Questionamos, também, a historiografia que procura explicar a 

migração canária derivada apenas dos interesses de eugenização como 

proposta política das elites. Percebíamos que tais autores passavam esta 

visão como algo hegemônico no processo migratório. Apontavam um sujeito 

histórico totalmente levado pelas circunstâncias e, certamente, ignorando o 

arbítrio do próprio sujeito como agente na opção pela migração.     

Desse conjunto de inquietações resultaram nossas hipóteses. 

Tendo em vista a formação histórica carregada de constantes fluxos 

migratório que revelam a alternativa da migração perante as mais diversas 

situações percebemos que - os canários compunham uma cultura de 

migração. Como segunda hipótese consideramos a cultura de trabalho como 

uma explicação para o interesse desta migração. Notamos que a migração 

canária estava vinculada a uma vasta bagagem de experiências no cultivo da 

cana e na elaboração do açúcar nas Ilhas Canárias, – nas circunstâncias de 

ampliar a demanda da cana através da introdução de uma avançada  

tecnologia – potencializando a produção açucareira. Assim, entendemos que 

os conceitos de cultura de migração e de trabalho inerentes aos canários 

foram elementos fundamentais para sua inserção em Cuba no momento de 

transição do engenho à central.  

A partir do recorte proposto, e no intuito de entender tais 

peculiaridades nos dirigimos às fontes. Ressaltamos que a realização do 

                                                        
1 Nossa crítica possui o caráter de diálogo reflexivo com a Historiografia Tradicional, respeitando e 
valorizando suas contribuições à pesquisa histórica. 
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trabalho, cujo recorte temporal tivesse como proposta pesquisar a partir do 

século XIX, se esbarrou em sérios obstáculos, tais como, a localização de 

informações ordenadas e sistemáticas. Nos dirigimos às principais 

instituições responsáveis pelos arquivos das fontes ditas primárias – 

Biblioteca Nacional, Arquivo Nacional e Arquivos Paroquiais em Havana-

Cuba e no Centro de Estudos do Caribe no Brasil (CECAB) em Goiânia-

Brasil. Na maioria dessas instituições, nos deparamos com outras séries de 

dificuldades: organização precária, falta de funcionários e/ou com 

qualificação inadequada, falta de acesso aos documentos, além do alto custo 

das microfilmagens e das cópias – quando são possíveis. Isso nos fez optar, 

em grande parte, pelas fontes contidas no CECAB, por serem vastas e 

acessíveis.    

Quanto à documentação utilizada para o desenvolvimento desse 

trabalho queremos registrar que no Arquivo Nacional de Cuba encontramos 

pastas que continham documentações organizadas e um melhor 

acompanhamento profissional. Centralizamos nossos esforços nas pastas que 

continham os seguintes documentos: Livro de registro alfabético de 

interdição de colonos sob suspeita de toda a Ilha de Cuba entre 1880-1886 

(sob suspeita de entrada ilegal); Registro Geral de colonos em Matanzas e 

sua jurisdição entre 1860-1880; Real Cédula onde se aprova a disposição 

para estabelecer o registro geral de colonos (Provenientes de cédulas de 

identidade fornecidas pelo Governo Político de 1855).     

Já no Centro de Estudos do Caribe no Brasil (CECAB – 

Goiânia/Brasil) trabalhamos com alguns documentos arrolados pela 

professora Dra. Olga Cabrera, entre eles a folha de pagamento nº 26 do ano 

de 1905 da Província de Las Tunas. No acervo documental do CECAB, 

ainda trabalhamos com os Censos de população de 1877 (o Censo apresenta 

dados demográficos de Cuba, Porto Rico e Fernando Póo). O referente 
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documento apresenta um levantamento demográfico das províncias de 

Havana, Matanzas, Pinar del Rio, Puerto-Príncipe, Santa Clara e Santiago de 

Cuba.    

O acervo do CECAB nos possibilitou desenvolver um amplo 

levantamento bibliográfico incluindo as atas dos Colóquios de História 

Canário-Americana, dispostos do primeiro ao décimo segundo colóquio.  

Tais publicações tornaram possível a formação de um fórum de debates 

constantes acerca da história de Canárias, abrindo a possibilidade para as 

publicações de trabalhos científicos que abordam temas relacionados às Ilhas 

Canárias.      

As fontes bibliográficas – entre eles os livros e periódicos – com 

destaque para os Anuários de Comércio Exterior, publicações estatísticas da 

Secretaria da Fazenda, folhetos, entre outros, foram localizados em sua 

maioria na Biblioteca Nacional de Cuba. 

Os folhetos anuais publicados pela Secretaria da Fazenda e 

Direção de Estatística são imprescindíveis ao conhecimento da estrutura e 

composição do contingente migratório que chegou à Ilha. Tais publicações 

foram realizadas a partir de 1906 e se mantiveram até 1937. 

Nos anuários de Comércio Exterior encontramos informações 

sobre as migrações. Com este tipo de fonte foi possível traçar uma linha 

comparativa com os folhetos anuais, entrecruzando os dados e identificando 

elementos inerentes aos fatores empíricos da pesquisa. 

Os censos de Cuba se constituem fonte obrigatória de consulta. 

Estes censos foram publicados seguindo a seguinte periodicidade: 1877, 

1887, 1899, 1907, 1919, 1931, 1943, 1953, 1970 e 1981. Cada censo foi 

elaborado com o sentido de atender uma dada necessidade de acordo com o 

momento de sua formulação. Como o período que analisamos engloba a 

grande corrente migratória para Cuba nos primeiros 30 anos do século XX, 
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estes Censos se constituíram nas mais importantes fontes para nossa 

abordagem. 

As leis e decretos formam outro conjunto de fontes importantes 

para os estudos acerca do processo migratório, já que são estes documentos 

que regulam a entrada dos imigrantes, desenhando a política migratória do 

governo. Assim sendo, a partir desses documentos, foi possível perceber as 

ações políticas sobre a imigração e o resultado real ao compará-las com 

outras fontes não oficiais. 

O primeiro capítulo dessa dissertação se constitui num histórico de 

Cuba. Apresenta os diferentes elementos que estão relacionados ao processo 

migratório e à transição do engenho à central2. Aborda elementos 

relacionados à economia, à política e à questão agrária, com o objetivo de 

identificar os diferentes elementos que refletem no processo de franca 

expansão da economia do açúcar em Cuba.      

No segundo capítulo questiona-se temas centrais presentes na 

historiografia. Inicia-se uma discussão com a historiografia que visa a 

imigração ainda provocada. Questiona-se, também, as interpretações que 

explicam a migração canária  derivada dos interesses de eugenização das 

elites do lugar de destino.  No caso de Cuba, aquelas que apontam os 

interesses das elites como hegemônicos no processo migratório e o sujeito 

histórico, neste caso o canário, totalmente levado pelas circunstâncias, 

ignorando os desejos e a subjetividade do sujeito na opção pela migração.    

Nesse capítulo, corroboramos a inserção dos canários em Cuba enquanto 

cultura de trabalho como a mais favorável diante do impasse provocado pela 

entrada de uma avançada tecnologia na elaboração do açúcar a partir dos 

anos 80 do século XIX. Procuramos tecer algumas críticas às obras que, ao 

focalizar somente a escravidão, ocultaram a presença de trabalhadores livres, 
                                                        
2 As indústrias açucareiras em Cuba eram denominadas Centrais. 
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tanto na agricultura quanto no processo industrial dos engenhos, como o caso 

da obra de Moreno Fraginals.       

No terceiro capítulo, discutimos acerca do desenvolvimento da 

economia baseada na pequena propriedade e pequena produção agrícola, no 

final do século XIX.. Penetramos nos meandros da forte presença canária na 

Ilha (Cuba) e procuramos assinalar tal presença ao abordarmos a cultura de 

trabalho tanto do tabaco quanto a da cana-de-açúcar. Ainda, nesse capítulo, 

abordamos o impacto do processo migratório em Cuba nas três primeiras 

décadas do século XX, discutindo da transição do auge à crise do açúcar. 

Problematizamos o conceito de cultura de trabalho enfocando os imigrantes 

canários na agricultura da cana - levando em conta a situação distinta das 

primeiras décadas do século XX em relação às últimas décadas do século 

anterior - a partir do estudo da migração canária e seu modelo de 

assentamento em Cuba.  

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 1 - O CONTEXTO HISTÓRICO CUBANO: dos anos 80  

                             do século XIX aos anos 30 do século XX 

 

1.1 -  CUBA... do trabalho escravo ao trabalho livre 
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A questão da transição do trabalho escravo ao trabalho livre em 

Cuba é abordada por Rebecca J. Scott, no trabalho intitulado “Emancipação 

escrava em Cuba: Transição para o trabalho livre – 1860/1899”. Para ela, a 

escravidão constituiu a base de uma sofisticada e produtiva indústria 

açucareira em Cuba até os últimos trinta anos do século XIX. Nessa obra a 

autora chama a atenção para o fato de, após seis anos de abolição, a 

produção açucareira ter continuado crescendo chegando a atingir o marco de 

1 milhão de toneladas em 1892. A esse fato remetemos nossas inquietações 

acerca da relação entre escravidão e indústria açucareira. 

Esta questão - da transição do trabalho escravo ao trabalho livre – 

é abordado por Scott tendo por um lado o processo político partindo da 

Espanha para responder às pressões internas e externas. Por outro, ela 

percebe o processo da abolição da escravidão cubana como uma tentativa de 

solucionar as dificuldades no interior da economia açucareira. Inclui, 

também, o discurso que contrapunha o trabalho escravo com o emprego da 

tecnologia de ponta no cultivo da cana e produção do açúcar. Diz Scott: 

É evidente que, na metade do século XIX, as exigências de 
tecnologia e lucratividade contribuíram para transformar a produção 
açucareira, orientada para a exportação, semimecanizada e capitalista, numa 
prisão, e os escravos em simples fatores de produção. (SCOTT:1991, p. 32): 

 
Em meio às discussões da aplicação do trabalho escravo numa 

economia cada vez mais mecanizada temos, contudo, outro forte contraponto 

de análise: a presença incontestável de trabalhadores livres assalariados até 

mesmo durante o período da escravidão. É Scott quem afirma que os 

trabalhadores livres perfaziam uma pequena fração da força de trabalho total 

na produção de açúcar, até nas propriedades mais modernas. Segundo esta 

autora, há a presença de mecânicos e técnicos assalariados, juntamente com 

os administradores e guarda-livros.  
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Assim, Scott deixa  entrever que não acreditava que a existência de 

trabalhadores livres influenciara significativamente na economia escravista. 

O que pode ser evidenciado em suas próprias palavras quando diz: “ ... 

dificilmente influía na demanda total por trabalho e não minava 

significativamente o sistema de Plantation escravista”.3 

Perceber a presença de trabalhadores livres no período escravista 

em Cuba não nos impulsionou a analisar a interferência do trabalho livre na 

economia escravista cubana. Mas, levou-nos a perceber o emprego de 

trabalhadores livres imigrantes, sobretudo dos canários, em meio a essa 

economia predominante de trabalho escravo. Também nos chamou a atenção 

para um assunto muitas vezes ignorado na historiografia, o do trabalho livre 

durante a escravidão. 

O resultado do uso de trabalhadores livres, predominantemente de 

imigrantes numa economia escravista, aponta para o problema das novas 

relações de trabalho que deveriam ser estabelecidas. Os donos de escravos e 

de engenhos acostumados a lidar com o escravo tinham, agora, que se portar 

como patrão e não como proprietário na lida com o trabalhador livre. Essa 

relação não ficou isenta de entraves e problemas. Sobre os imigrantes, Scott 

afirma que: 

A maior parte era conduzida para os engenhos de açúcar, onde 
eram alojados em cabanas feitas de cana ou palmeira ou em barracões, 
alimentados com milho, banana, carne seca ou peixe, organizados em turmas e 
enviados para o trabalho nos campos e usinas sob a supervisão de capatazes 
armados. (SCOTT:1991, p.44). 
 
Essa forma de tratamento para com os trabalhadores livres 

expressa a dificuldade em se posicionar diante dos dois “modelos” de mão-

de-obra, a do livre e a do escravo. Esse modelo inerente ao período de 

transição perpassou os anos antecedentes à abolição e os anos subseqüentes 
                                                        
3 SCOTT, Rebecca J. Emancipação escrava em Cuba: A transição para o trabalho livre – 1860/1899. São 
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de adaptação ao emprego total do trabalho livre em detrimento do trabalho 

escravo. 

O discurso sobre a maior eficiência do trabalho livre branco em 

detrimento do trabalho escravo modificou-se ao iniciar o emprego de 

tecnologia de ponta no cultivo da cana e elaboração do açúcar. Alguns 

reformistas cubanos passaram a considerar o trabalho livre uma esperança 

permanente para o desenvolvimento econômico da Ilha. Segundo Scott: 

Esses reformistas estavam geralmente empenhados no progresso 
econômico, principalmente por intermédio da imigração branca, mas eram 
cautelosos com relação à questão da escravidão. Alguns concordavam com 
Ramón de la Sagra sobre as virtudes do trabalho livre; alguns também 
consideravam que a abolição da escravidão estava ligada à questão da reforma 
política, acreditando que “enquanto existir escravidão não haverá governo 
estabelecido onde eles possam ter uma voz ativa; que a Ilha continuará a ser 
governada por um regime repressivo, severo, sob pretexto de preservar a 
ordem.” (SCOTT: 1991, p.52). 

 
Assim, o modelo de trabalho livre foi introduzido sob diferentes 

aspectos integrando a economia açucareira ao mundo do trabalho livre,  

ainda no contexto do uso do trabalho escravo, até 1886, quando ocorre a 

abolição em Cuba. 

O uso da mão-de-obra livre assalariada de imigrantes canários em 

Cuba pode ser identificado através da análise documental do Centón 

Epistolário, que discorre acerca de várias cartas emitidas entre os anos 20 e 

40 do século XIX, como: 

P.S. Tengo un Hermano en las Canárias del cual creo haberle 
hablado otras veces. No pudiendo el mismo encontrar una colocación en 
aquellas bárbaras y miserables Islas, tal vez se resuelva a ir a la Habana. Si así  
fuere, desde ahora se lo recomiendo con toda mi alma. Mi Hermano no es 
literato, ni hombre de ciência, ni há hecho un  curso completo de estúdios, 
pero ha cultivado mucho su espíritu, y en itália estudió un poco de todo. 
Conoce perfectamente la lengua italiana, bien la española y pasablemente la 
francesa. Pero lo más interesante es que mi hermano Mariano  posee un 
corazón excelente, es un carácter leal, franco, aunque un poco extravagante, y 

                                                                                                                                                                        
Paulo: Paz e Terra, 1991, p.43. 
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una conciencia pura y delicada. Le recomiendo,pues, calidamente a mi 
querido hermano.4 

 
A teia migratória é percebida como um grande enveredamento de 

parentescos, que se agregam desde o lugar de origem até o lugar de destino. 

A carta de recomendações que se apresenta reflete o processo de formação 

de trabalhadores livres em Cuba e sua incorporação nas áreas de trabalho. 

Aponta, ainda, para a preocupação em definir as competências do potencial 

empregado no caso da contratação, além de uma cumplicidade entre o 

possível patrão e aquele que indica o irmão para uma vaga de trabalho. A 

indicação de um parente demonstra uma responsabilidade pelo caráter e pela 

eficiência do trabalho que eventualmente pudesse ser destinado ao imigrante.      

Manuel Moreno Fraginals, em sua obra “El Ingenio: Complejo 

económico social cubano del azúcar”, trabalha com um gráfico comparativo 

contendo dados das Antilhas Inglesas e Francesas entre os anos de 1835 e 

1845. Nessa comparação, o autor constata que a produção açucareira chegou 

ao topo de suas possibilidades produtivas dentro da economia escravista, o 

que impossibilitava obter maiores avanços na produtividade dentro daquele 

padrão tradicional, implicando numa transformação que inicialmente 

acarretaria algumas perdas superáveis. “El cambio de régimen de trabajo 

crea un estado de crisis que origina la tendencia de baja de la producción que 

dura aproximadamente una década (1835-1845), a partir de la cual se inicia 

la recuperación.” (FRAGINALS: 1978, p.163).     

A percepção de uma baixa momentânea da produção açucareira foi 

interpretada, segundo Fraginals, pelos escravistas como uma prova de que a 

produção açucareira nos trópicos exigia a empresa escravista, de modo que 

Cuba se arruinaria em caso de abolição. Ao contrário, o autor explica essa 

baixa não pelo imprescindível uso do trabalho escravo que fora substituído 

                                                        
4 MONTE, Domingo del. Centón Epistolário. Havana: Academia de la Historia de Cuba , Tomo I, 1923, 24.   
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pelo trabalho livre, mas pelo período de transição e adequação à nova 

economia, onde: 

Al tener lugar la abolición sobreviene una etapa de ajuste que 
origina el abandono de las unidades de baja productividad, e inclusive 
incosteables, pero que se mantenían activas porque bajo el régimen esclavista 
las pérdidas son menores produciendo que sin producir (FRAGINALS: 1978, 
p. 163).    

 
Os engenhos representaram o modelo tradicional do período 

colonial cubano – com baixa produtividade em relação ao modelo industrial 

que o sucedeu (as centrais) – que deveria ser substituído em decorrência das 

transformações próprias do final do século XIX. 

 

1.2 - QUESTÕES AGRÁRIAS CUBANAS: um processo acelerado e  

         traumático 

 

 

A vida colonial cubana nas duas décadas do final do século XIX 

foi marcada por profundas transformações. As conturbações dessas décadas 

culminaram na Guerra dos Dez Anos em fevereiro de 1878.  

A organização da propriedade agrária a partir das necessidades da 

nova indústria capitalista se constituiu num processo acelerado e traumático, 

com conseqüências em duas vertentes.  Por um lado, cerca de 2/3 dos 

engenhos existentes ao final da década de sessenta, tiveram suas atividades 

de moagem interrompidas. Por outro, ocorreu a ruína de numerosos 

pequenos produtores que tiveram que se converter em colonos a serviço das 

novas centrais, ou simplesmente vender sua força de trabalho como diaristas. 

No entanto, o sistema de colonato não era novo, nem imediato. O que, de 

fato, ocorreu foi a generalização dessa realidade ao final do século XIX, a 
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partir da própria necessidade das grandes fábricas em separar a fase agrícola 

da fase industrial. 

A Guerra dos Dez Anos provocou a destruição de um número 

importante de fazendas, sobretudo na zona centro-oriental onde os embates 

foram mais fortes. Isso fez com que muitas propriedades rurais fossem 

totalmente destruídas, ou simplesmente, passaram para outros donos. Como 

resultado desse conflito, em fins do século XIX, estas regiões tiveram "gran 

pobreza y hambre"5, acompanhado de um desemprego generalizado em toda 

a Ilha.6 

Outro elemento que assinalou forte influência nesse período foi o 

final da escravidão em Cuba a partir de 1886. Este fato levou ao aumento da 

demanda de mão-de-obra livre em Cuba. Trabalhadores diaristas se 

movimentaram, de um lugar a outro, atendendo à demanda de melhores 

salários nos períodos de safra, que duravam entre 4 e 5 meses por ano. No 

restante do ano, a maioria desses trabalhadores diaristas engrossavam o 

contingente de desempregados que vagavam pelos campos à procura de 

ocupações que lhes permitissem sobrevivência ou se dirigiam para a 

América Central e/ou América do Sul, "en busca del sustento diario que aquí 

no podrían ganar"7. 

As condições de vida dos trabalhadores rurais eram extremamente 

difíceis. Suas jornadas de trabalho se estendiam de 12 a 15 horas diárias. Os 

salários eram baixos e assim continuaram até a década de 90. Estes salários 

tinham outros agravantes, não eram pagos, na sua totalidade, em moeda 

corrente. Uma grande parte desses pagamentos salariais eram efetuados em 

vales ou fichas. Conforme dados da Revista da Agricultura Havana, em 
                                                        
5 Carta escrita por Tiupian, pseudônimo de Emílio Núñez remetida a Carlos Roloff em N York, datada de 17 
de maio de 1879, Havana, Cuba. Documentos para servir à História de la Guerra Chiquitita.  Publicações do 
Arquivo Nacional de Havana, 1949, Vol.2, p.76. 
6 O uso dos termos Ilha e Insular  neste trabalho referem-se especificamente à República de Cuba.   
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1890, na província de Pinar del Rio  pagavam-se $35,00 em bilhetes 

bancários; nas províncias de Havana, Matanzas e parte de Santa Clara, da 

mesma forma, pagavam-se $40,00; em Puerto Príncipe e Santiago de Cuba 

pagavam-se $22,00,também em bilhetes bancários.8 

Muitos abusos ocorridos em Cuba são atribuídos a esses vales e 

fichas, tendo-os como suas principais fontes. Alguns engenhos puseram em 

circulação até $17.000,00 por meio dessa prática, os que emitiam menos 

estavam em torno de $6.000,00. No país circulavam uns 4 milhões de dólares 

provenientes da proliferação indiscriminada dessa prática9, perpetuando a 

sujeição dos trabalhadores rurais aos donos das centrais. 

Conquanto, o campo havia deixado de ser aquele sítio “idílico” 

que os viajantes do século XVIII descreviam em suas crônicas. Os 

camponeses, em sua maioria, não eram donos das terras mas arrendatários ou 

parceiros. O panorama agrário cubano do final do século XIX, caracterizou-

se pelo desemprego e emigração e para os diaristas restaram os ditos 

“salários de fome”. 

 

 

 

 

1.3 – As Questões Políticas Cubanas e Suas Tendências 

 

 

                                                                                                                                                                        
7 Eco de los licenciados del Ejército. Havana, 28 de novembro de 1889, Arquivo Nacional de Cuba. Assuntos 
Políticos. Leg. 260, n. 4.  
8 Revista de Agricultura.Havana, Ano 8, n.23, 1887, p.279.    
9 Revista de Agricultura. Havana, Ano 8, n.23, 1887, p.290.    
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Os cubanos, ao final da Guerra dos Dez Anos (1868-1878), se 

viram sem suas principais reivindicações atendidas, principalmente as que 

motivaram o confronto. As causas da guerra continuaram presentes, assim 

como, a efervescência revolucionária. A convergência de fatores políticos e 

econômicos contribuíam para determinar a vinculação das manifestações de 

descontentamento dos camponeses e trabalhadores rurais. Determinadas 

condições realmente não foram resolvidas, pois a mobilização dos setores 

rurais entre 1878 e 1895 ocorreu por meio e/ou do reflexo de estado de mal 

estar que clamava por uma mudança. 

Nas últimas décadas do século XIX, duas correntes políticas 

formaram e se reconheceram como legais - Conservadores e Liberais - 

chegando a formar partidos políticos. Ficaram conhecidos como Partido 

Unión Constitucional e Partido Liberal. A formação desses partidos  abriu a 

oportunidade de se enviar representantes cubanos ao Parlamento espanhol10. 

É significativo assinalar que o regime eleitoral em Cuba favoreceu 

o conservadorismo, levando em conta a existência de um sistema de votos 

que não permitia a participação das mulheres, escravos, etc. É por isso que a 

maioria dos deputados representava os interesses integralistas. O 

integralismo foi a corrente política que agrupou o Partido Unión 

Constitucional aos partidos que mantiveram os elementos pró-peninsulares11 

com independência de seu lugar de origem.  

Destaca-se, ainda, a existência de, no mínimo, três tendências 

dentro do integralismo que respondiam a determinados grupos de pressão da 

burguesia insular, com desiguais interesses econômicos. Duas dessas 

tendências tinham em comum seus vínculos com o regime comercial. Sendo 

                                                        
10 FERNÁNDEZ, Leida Prieto. "Cuba y el parlamento español 1878-1890". In: Miradas de Historia de Cuba. 
Castelló de la Plana: Universidad Jaume I, 1998, p. 151.  
11 O termo Península ou suas derivações como Peninsulares ou Peninsular está referindo-se ao século XIX 
cubano, especificamente a Espanha. 
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que uma respaldava os interesses dos setores produtores da burguesia insular 

relacionados com o comércio exportador. Já a outra representou os grupos 

econômicos vinculados com os negócios de importação, em sua maior parte 

nas mãos de peninsulares radicados em Cuba.12  

Os grupos importadores se relacionaram com a burguesia 

exportadora peninsular. Defendiam o direito diferencial de bandeira e 

cabotagem que se tentava implantar desde 1882. Opunham-se a qualquer 

reforma política que pudesse afetar o monopólio peninsular. 

A terceira tendência, representada pela elite, manteve o controle da 

dívida pública cubana, através da arrecadação das rendas aduaneiras. 

Convertida em um importante grupo de pressão política, preferira utilizar o 

apoio dos demais setores da burguesia peninsular e insular. 

 

1.4 – CUBA... Reformas Econômicas e  Reformas Sociais  

 

 

A abolição da escravatura em Cuba foi caracterizada por diversos 

pontos de vista. De acordo com os interesses dos estudiosos, as ênfases da 

análise sobre o assunto foram direcionadas aos aspectos socioeconômicos ou 

nas possíveis derivações políticas e até mesmo humanistas.  

Em meados dos anos 1880 a economia cubana alcançava um 

estado crítico. Duas foram às causas que determinaram a situação econômica 

cubana, em especial seu regime comercial. A primeira, de caráter transitório, 

pois respondeu às conseqüências derivadas da guerra. A segunda, mais 

transcendente, constituiu-se da perda do mercado para o açúcar antilhano de 
                                                        
12 BARCIA, María del Carmen Zequeira. "El reagrupamiento social y político. Sus proyecciones sociales 
1878-1895". In: Historia de Cuba, las luchas por la independencia  nacional y las transformaciones 
estructurales 1868-1898. Havana: Ed. Política, 1996. Tomo 2, Cap.V, p. 228.  
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antigos mercados europeus. Esta perda de mercado se deu com o surgimento 

da competição com os novos países produtores do açúcar de beterraba - a 

França e a Alemanha - com os quais aplicavam medidas protecionistas à 

comercialização deste produto. 

Os Estados Unidos até o ano de 1880 compraram em torno de 2/3 

das exportações de Cuba em forma de matéria-prima. Não obstante, os 

governantes metropolitanos, distantes de legislar em função desta realidade, 

optaram pela prioridade dos interesses econômicos peninsulares. Para tanto 

aplicaram uma clara política protecionista baseada em favorecer a colocação 

das produções espanholas no mercado cubano.13 Um exemplo disso foi o 

açúcar e o tabaco insular que conservaram altos direitos de exportação para 

os Estados Unidos. Era o meio mais eficiente dessa elite  arrecadar ingressos 

do Tesouro insular. 

No pressuposto geral, o ano econômico de 1876-1877 se 

apresentou ao Parlamento espanhol o problema da abolição da escravidão em 

Cuba, já que as condições de relativa estabilidade econômica eram 

favoráveis às mudanças definitivas.  

O debate principal - que incomodava os fazendeiros escravistas - 

não se referia à conveniência da abolição, pelo contrário, estava centrada no 

tema da imigração como via indispensável para o trânsito do trabalho 

escravo para o trabalho livre remunerado, garantindo de forma intensa a 

mão-de-obra livre. Esta problemática serviu para que os grupos de pressão 

da burguesia peninsular e insular - através de seus representantes 

parlamentares - expusessem distintas concepções. 

O governo prometeu proteger a imigração através do artigo 17, dos 

mencionados pressupostos de gastos e ingressos de Cuba para o ano 
                                                        
13SERRANO, José María Sanz. El viraje proteccionista de la restauración. La política comercial española 
1875-1895. Madri: S.XXI, 1987, p.65-71. 
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econômico de 1886-1887, assinalando a quantidade de 200.000 pesos para o 

fomento da imigração.14 

Segundo as opiniões dos integralistas mais liberais do Partido 

Unión Constitucional, representados na figura de Fermín Calberton, a 

imigração devia ser livre, mas com a condição de que fora por motivos de 

trabalho: "Nosotros queremos que vayan allí hombres útiles para el trabajo". 

Deixavam muito claro em suas intervenções que, o que realmente importava 

era a capacidade de trabalho dos imigrantes, sem ter que dedicar a eles uma 

proteção de qualquer classe.15   

 Percebemos que a República de Cuba se firmou em meio a um 

turbilhão de acontecimentos, encenados na Guerra de independência (1868-

1878) e na presença incontestável das forças militares dos Estados Unidos da 

América (1895-1898). Ao final, as reformas político-sociais em Cuba 

restringiram-se na Emenda Platt16, imputada pelo governo norte-americano 

como apêndice à Constituição de Cuba de 1901. 

 

 

 

 

1.5 -  CUBA... pós-guerra de Independência  (1899 a 1930)  

 

 

Após a Guerra de Independência, finalizada em 1878, as condições 

de vida material em Cuba são consideradas desesperadoras, especialmente 

                                                        
14 Diario de Sesiones del Congreso (DSC). Apêndice primeiro, 1886. 
15 DSC. Legislatura de 1886, n º. 59 p.1332. 
16 O conteúdo da Emenda Platt permitia a intervenção direta e indireta dos Estados Unidos em Cuba, 
nornando obrigatório a concessão de bases navais e o cumprimento de um tratado de reciprocidade 
estabelecido no ano de 1903. 
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nas áreas rurais. Tanto a destruição e o abandono das exportações agrícolas, 

quanto o êxodo e a mortalidade entre a população rural resultaram nas mais 

expressivas características catastróficas do campo cubano. Era latente a 

carência, tanto de cultivo como de animais de criação e de tração. A falta de 

atividade econômica produtiva havia conduzido o comércio a uma 

estagnação, deixando importantes seqüelas de insuficiência de créditos 

bancários disponíveis para uma reabilitação do país. 

A organização política da Ilha no pós-guerra se deu de maneira 

diversa aos anseios populares. As forças de ocupação organizaram 

provisoriamente a administração de Cuba sobre a base de comandos 

militares assentados nas províncias. O governo se exercia em Cuba mediante 

a divisão do território nacional, portanto, estava politicamente dividido em 

províncias. De maneira quase simultânea, as entidades representativas do 

capital norte-americano e do capital inglês deram os passos necessários para 

introduzir e consolidar seus respectivos interesses em Cuba, especialmente 

em esferas básicas, tais como, a produção de açúcar, o tabaco e os serviços 

ferroviários e portuários.        

A indústria açucareira, principal segmento produtivo da Ilha, 

sofreu com especial força os efeitos da guerra. Das quase 400 instalações 

entre engenhos e centrais, com capacidade plena de produção em 1894, 

apenas pouco mais de uma centena voltaram às suas atividades produtivas no 

pós-guerra, ou seja, a partir de 1899. O montante da safra de cana teve um 

decréscimo de algo em torno a 1.000.000 de toneladas registradas em 1894, 

para cerca de 300.000 toneladas. Outro fator responsável pela crise do setor 

foi a queda do preço do açúcar no mercado internacional que reduziu pela 
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metade a entrada de capital proveniente do comércio desse produto, 

chegando apenas a $19.000.000,00 no ano de 1900.17           

Quanto à população cubana os dados comparativos do censo de 

1899 mostram uma diminuição clara de 59.842 habitantes no período 

compreendido entre 1887 e 1899. Isso leva a se concluir que a população 

cubana foi altamente afetada pela guerra. Tomando por base o crescimento 

demográfico ocorrido entre 1887 e 1895 percebe-se que os cálculos 

arrolados apresentam um déficit populacional de quase 400.000 pessoas nos 

anos que corresponderam à Guerra, tendo incluído tanto os falecimentos 

como a redução da taxa de natalidade nesse período.18  

 

1.5.1 - As Relações de Cuba com os Estados Unidos 

 

 

Com a intervenção norte-americana na Guerra de Independência 

de Cuba, deu-se início ao período no qual as decisões sobre o destino da Ilha 

mudaram de Madri para Washington. O vencido colonialismo espanhol se 

veria substituído por uma nova forma de dominação, o neocolonialismo, 

imposta pelos Estados Unidos. Esta nova realidade se impôs a Cuba apoiada 

tanto pela presença prévia de seus capitais na economia da cana e setores 

mais importantes, como pelos vínculos já estabelecidos com o setor da 

burguesia insular. 

                                                        
17 NAVARRO, José Cantón, Et ali. La Neocolonia: Organización y Crisis ( 1899-1940 ). Havana: Ed. 
Política, 1998, p. 1.  
18 Clássicos Talavera:Censo populacional de Cuba, 1899.  
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Esses fatores associados aos de ordem política ocasionaram a 

debilidade de Cuba em relação à resistência dos propósitos expansionistas do 

imperialismo norte-americano. Acarretaram, ainda, a orientação da 

reconstrução do país no sentido conveniente ao novo ocupante, o que 

contribuiu para a instalação de uma república mediatizada, ou seja, uma 

república com dificuldades de ação. 

As principais interferências diretas dos Estados Unidos na Ilha, 

durante os primeiros anos da república cubana, pela sua magnitude e alcance, 

se realizaram na indústria açucareira. A partir de 1900, deram andamento à 

construção das centrais açucareiras - algumas gigantescas para sua época - 

principalmente em Camaguey e Oriente. Nestas províncias, os efeitos da 

guerra haviam criado as condições propícias - devido ao estado de abandono 

que se encontravam -, para que o capital estrangeiro pudesse se apropriar de 

enormes extensões de terras para o cultivo da cana. 

Edwin F. Atkins foi, a grande medida, um dos precursores da 

implantação do sistema de centrais, contribuindo para a etapa industrial da 

produção açucareira em Cuba. Na década de 1880, havia adquirido na zona 

de Cienfuegos um engenho - Engenho Soledad - que se converteu numa 

eficiente central. Em seguida, instalou a central Trinidad e restabeleceu cerca 

de 10 engenhos - que haviam sido demolidos - entre 1868 e 1890. 

O grupo fundado pelo espanhol Manuel Rionda se vinculou com 

várias companhias açucareiras e dominou diferentes empresas. A Tiunicú 

Sugar Co. iniciou sua operação no velho engenho que lhe deu nome, na 

província de Las Villas. Em 1899, foi instalado em Camaguey a Francisco 

Sugar Co. Em 1912, instalou em Manatí, a central regida pela Manatí Sugar 

Co. 

A América Refining Co., poderoso monopólio que constituiu o 

Trust do açúcar - fundado por Henry  O.  Havemeyer em 1891 - estava 
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diretamente vinculado a National Sugar refining Co. - presidida por James H. 

Post - que controlava quatro companhias açucareiras que operavam em 

Cuba. 

Entre as empresas controladas pela National Sugar, figuravam a 

Guantánamo Sugar Co. e a Cuban American Sugar Co., tendo este último 

iniciado suas atividades em 1899, em plena ocupação norte-americana na 

Ilha, através da mediação de R.B. Hawley. A nova companhia foi organizada 

com a finalidade de comprar a velha central Tinguaro, na província de 

Matanzas, e durante a segunda ocupação militar norte-americana em Cuba, a 

firma mudou seu nome para Tinguaro Sugar Co.  

Durante os primeiros governos da república, os diferentes 

governos prestaram atenção especial ao desenvolvimento das vias de 

comunicação, especialmente as ferrovias. Da mesma maneira, estes governos 

contribuíram com a abertura de novas e extensas regiões de Cuba para a 

penetração do capital estrangeiro.  

O sistema financeiro, bancário e de créditos de Cuba, surgiu e se 

desenvolveu em função da indústria açucareira e a seu serviço. A política de 

créditos seguida pelos bancos não alterou as tradições coloniais, 

caracterizando-se pelo aumento dos interesses, garantias imobiliárias, 

preferências à indústria e ao comércio. 

Nos anos iniciais da república, praticamente todas as atividades 

financeiras dos bancos centraram-se na realização de operações hipotecárias 

sobre as propriedades e a produção de açúcar e tabaco. Nesse período, os 

comerciantes e proprietários de armazéns – vorazes especuladores – 

desempenharam um papel preponderante. Similares ao período colonial, 

serviram de intermediários entre os grandes bancos e os agricultores cubanos 

em dificuldades e até mesmo falidos. Já a agricultura cubana se viu invadida 

pelo capital monopolista como também por uma imensa gama de 
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aventureiros, investidores, especuladores e granjeiros, além de uma enorme 

quantidade de imigrantes. 

Para facilitar a expansão açucareira, a ferrovia avançou por lugares 

inacessíveis e por rotas conhecidas somente pelos mambís e cimarrones19. 

Foram criados novos povoados, levantaram grandiosos edifícios públicos e 

surgiram elegantes bairros nos subúrbios, ao mesmo tempo se produzia um 

êxodo rural elevado, tornando cada vez maior os bairros populares sem 

qualquer estrutura urbana. Com o crescimento do número das indústrias e de 

suas capacidades de produção aumentou o número de operários assalariados. 

Isso tornou possível a formação de uma  classe operária e de sua organização 

 

1.6 – CUBA... um balanço econômico nas duas primeiras décadas  

          republicanas 

 

 

Após a Guerra de Independência e dos primeiros impactos da 

implantação da república em Cuba ocorreu um aumento significativo da 

produção de açúcar. Conforme Navarro foi de menos de 1 milhão de 

toneladas em 1902 para 1,8 milhões de toneladas em 1912. 20  Em relação 

aos preços vigentes, esse volume significou um aumento de $77 milhões de 

dólares de 1902 a 1912. A fatia do mercado açucareiro mundial também 

aumentou de 2,89% para 12,65%.  

A agricultura cubana, destinada a fabricação de açúcar em estado 

bruto, passou a desempenhar a partir de 1912 a função de abastecedor 
                                                        
19 Mambís era uma denominação originalmente pejorativa utilizada pelos espanhóis para se referirem aos 
rebeldes cubanos, porém obteve outros significados quando passou a ser usado pelos cubanos. Os cimarrones 
eram os escravos fugitivos. Ver: SCOTT, Rebecca. Emancipação escrava em Cuba – A transição para o 
trabalho livre 1860/1899. São Paulo: Paz e Terra, 1991. 
20 NAVARRO, José Cantón, Et ali. La Neocolonia: Organización y Crisis (1899-1940). Havana: Ed. Política, 
1998, p. 94. 
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fundamental das refinarias norte-americanas. O potencial da Ilha 

correspondeu em mais da metade da matéria-prima utilizada nas refinarias 

dos Estados. 

 

Tabela I: Produção, preços e valor total das safras cubanas –1913/1920. 

ANO PRODUÇÃO 

(toneladas) 

PREÇO MÉDIO (em libras) VALOR TOTAL (em 

milhões de  pesos) 

1913 2.515.103 2,05 114,1 

1914 2.622.036 2,74 163,4 

1915 2.693.210 3,41 202,4 

1916 3.124.277 4,47 308,5 

1917 3.145.348 4,74 332,2 

1918 3.598.489 4,36 347,1 

1919 4.180.621 5,18 472,1 

1920 3.872.306 12,13 1.022,3 

Fonte: Anexo estatístico – Tabela n º1. Clássicos Talavera. 

 

O impacto da Primeira Guerra Mundial sobre a indústria cubana se 

traduziu em uma ascensão contínua dos preços do açúcar. Como um grande 

estímulo contribuiu o constante incremento dos volumes de produção. A 

prosperidade de Cuba pôde ser medida através dos valores globais das safras. 

Os incrementos constantes dos níveis de produção converteram o país no 

principal produtor de açúcar em estado bruto para o mercado mundial, 

ascendendo seu domínio nesse mercado de 13,89% entre 1914 e 1914, para 

24,56% entre 1918 e 1919.21 

                                                        
21 WILLET & GRAY: Report of 1919. “Sugar Production of the World ( Cane and Beet ) by Countries 
1913-11914 / 1918-1919.In: NAVARRO,  j. C. La Neocolonia: Organización y Crisis (1899-1940). Havana: 
Ed. Política,1998,57. 
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Os setores produtivos e exportadores de Cuba dependiam 

fundamentalmente do mercado norte-americano. Em contra partida, o 

mercado norte-americano absorvia em torno de 80% da produção agrícola da 

Ilha. Essa situação levava os setores produtivos de Cuba, mais flexíveis em 

matéria sócio-econômica, a ponto de aceitarem discutir com seus membros 

as reformas políticas moderadas sem implantar a autonomia, o que facilitava 

ainda mais a inserção norte-americana na economia cubana.  

Os anos de 1914 a 1920 transcorreram sob os efeitos da Primeira 

Guerra Mundial, onde o desenvolvimento do capitalismo em Cuba resultou-

se de uma acelerada base de dependência neocolonial. Tal fenômeno pode 

ser percebido através do crescimento exorbitante e acelerado da indústria 

açucareira. Cerca de 48 novas centrais entraram em operação entre 1913 e 

1920, substituindo os modelos de engenhos do período colonial, 

representando no conjunto das mudanças uma capacidade de produção 

potencial de aproximadamente dois milhões de toneladas anuais, ou seja, o 

suficiente para duplicar a safra no ano de 1913, conforme nos mostra a 

Tabela.  

O magnífico conjunto das grandes e modernas instalações 

industriais açucareiras surgidas nas primeiras décadas do século XX deu 

inicio a um grande salto produtivo proporcionado pelo avanço do nível 

tecnológico e organizacional da fabricação do açúcar que, por sua vez, 

imprimiu um salto de modernização na indústria cubana até a segunda 

década do século XX. A transformação sofrida no processo de transição do 

engenho à central demarcou uma perceptível elevação da capacidade de se 

transformar a alta produtividade das lavouras de cana numa produção, 

igualmente, de alta capacidade nas centrais, ao converter-se em açúcar de 

grande valor de mercado. 

1.6.1 – OS BRAÇOS DA PLANTAÇÃO...  mão-de-obra das centrais  
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As correntes migratórias que convergiram a Cuba – desde o século 

XVIII – estiveram relacionadas diretamente com a expansão da indústria 

açucareira da Ilha. Tanto a disponibilidade de terras como a necessidade de 

força de trabalho, haviam sido uma aspiração constante para a aplicação de 

capital na indústria canavieira. O espetacular crescimento da agricultura 

canavieira e da produção de açúcar em Cuba, durante as três primeiras 

décadas do século XX, se deparou diretamente com a falta de mão-de-obra. 

Esse fato determinou a continuidade do secular fenômeno migratório do 

século XIX, cujo auge se deu a partir de 1880 com a acelerada implantação 

das centrais. 

Durante a primeira década de vida republicana (1902-1912), as 

necessidades da agricultura canavieira foram sustentadas por mãos-de-obra 

vindas das regiões mais povoadas de Cuba, principalmente do Ocidente, 

além de uma massa de imigrantes espanhóis e canários, que de forma 

contínua, chegaram em Cuba como trabalhadores temporários ou até mesmo 

para radicar-se definitivamente na Ilha na qualidade de camponeses.22       

 

                                                        
22 RIVA, Juan Pérez de . “Los recursos humanos en Cuba al comenzar el siglo”. In: La República 
Neocolonial. Havana: Anuário de Estudos Cubanos, n º I, Editorial de Ciências Sociais, 1975, p.51.   
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Tabela II - Entrada de Antilhanos e Espanhóis em Cuba – 1913-1920 

ANO JAMAICANOS HAITIANOS ESPANHÓIS 

1913  2.258 3.584 37.514 

1914  1.791    216 24.572 

1915  1.834 5.007 32.137 

1916  7.133                       10.699 42.599 

1917  7.884                       21.206 32.874 

1918  9.188                       21.047 15.460 

1919 24.187                      29.038 49.770 

1920 27.088                     100.192 99.487 

Fonte: Pérez de La Riva. La República Neocolonial. Havana: Editorial de Ciências Sociais, 1975. 

 

As condições de demanda de trabalho iniciou sua modificação a 

partir dos incrementos produtivos das safras de 1910 e 1912. Os sintomas de 

melhoramento da situação econômica  refletiam imediatamente na 

disponibilidade da força de trabalho. Este fato afetava praticamente o 

exército de mão-de-obra de reserva com o qual a indústria açucareira 

costumava contar em tempos de safra. Ia se criando uma escassez relativa de 

trabalhadores que provocava um aumento potencial de vagas de trabalho, 

conseqüentemente, aumentava a possibilidade da inserção de trabalhadores 

imigrantes, o que elevava substancialmente os níveis de imigrantes em Cuba. 

 

1.6.2 - A  economia cubana e o mercado externo (1920-1930) 

 

 

A partir de 1920, o governo cubano passou a manter uma política 

cada vez mais estreita com os Estados Unidos. Obrigava os importadores a 

adquirirem produtos, como o arroz,  mais caro dos Estados Unidos, 

desprezando a importação tradicional que até então se mantivera com a 
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Inglaterra. Neste mesmo período, foi promulgada a lei de Defesa 

Econômica23. Já em 1927, a moeda cubana havia perdido sua relevância no 

mercado interno, sendo substituída rapidamente pela moeda norte-americana. 

Conforme Olga Cabrera, em seu livro “Los que viven por sus 

manos” publicado em Havana no ano de 1985, temos que: 

Por esa época se produjo un proceso vertiginoso de 
industrialización azucarera, surgieron los colosos Del azúcar: los grandes 
centrales de la província de Camagüey (...). Con frecuencia se publicaban 
noticias acerca de la fusión de varios ingenios en unidades que poseían mayor 
capacidad, o sea, en centrales. El proceso de industrialización y 
modernización de la industria azucarera se afianzó  durante este período. 
(CABRERA: 1985, p.170) 

 
Cabrera chama atenção para o grande poder produtivo, no caso da 

indústria açucareira cubana, concentrada inevitavelmente em mãos norte-

americanas, cuja capacidade de produção encontrava-se acima das demais, 

tendo no ano de 1921 sua capacidade de moagem e produção do açúcar 

duplicado. Nesta proporção os empréstimos bancários – destinados a 

aumentar o controle dos Estados Unidos sobre o açúcar cubano – convertiam 

70% da safra açucareira sob controle norte-americano, e o restante era 

financiado pelos seus bancos24. 

Desse modo, a economia açucareira cubana experimentou seu 

maior estado de desenvolvimento nos anos 20 deste mesmo século, 

direcionado, contudo, aos interesses estrangeiros. No caso das relações com 

os Estados Unidos, no ano de 1920 foi constatado que 16,72% do território 

cubano destinado às centrais eram de propriedade norte-americana. 

Inegavelmente, a economia da Ilha não teve como escapar do acirramento do 

monopólio externo, ficando asfixiada sem poder direcionar sua economia a 

outros setores que não o açucareiro. 

                                                        
23 A lei promulgada por Menocal excluíra as moedas da França e da Espanha do mercado cubano e mantinha 
a moeda norte-americana regularmente. 
24 CABRERA, Olga. Los que viven por sus manos. Havana: Editorial de Ciências Sociais, 1985,171. 
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Capitulo 2 - MIGRAÇÃO CANÁRIA 

 

2. 1 - As Visões Historiográficas da Migração Canária Numa        

         Perspectiva Econômica e Marxista 

 

 

Perceber o processo migratório tem sido um de nossos maiores 

enfrentamentos nesse trabalho, já que estamos abordando a cultura como 

elemento extremamente dinâmico, capaz de articular os fatores explicativos 

da migração à Cuba.   Inicialmente nos atemos à distinção de dois modelos 

historiográficos, sendo o primeiro vinculado à historiografia proveniente da 

Espanha e Ilhas Canárias. O segundo vinculado à historiografia proveniente 

de outras localidades, principalmente de Cuba.   

Em Canárias temos as obras de expressão positivista do Dr. Elías 

Serra, que se preocupou com a criação de uma arqueologia científica, bem 

como, da sistematização e estudos dos repertórios documentais e, por fim, da 

criação de uma consciência regional em meio à diversidade de sua obra. No 

entanto, Serra integra o grupo precursor da explicação do processo 

migratório a partir de fatores demográficos, qualificando a migração canária 

como uma forma de liberação do excesso populacional do Arquipélago para 

a América. Tal abordagem é responsável pela difusão de uma visão 

positivista do processo migratório, onde se priorizou a articulação de 

elementos demográficos como fator central da migração canária. 

Alguns nomes de grande vulto para a historiografia canária, como 

Morales Padrón – da Universidade de Sevilha, responsável pela idealização e 

elaboração dos Congressos Canário-Americanos a partir de 1976 – Pérez 

Vidal e María Rosa Alonso foram responsáveis pela qualidade dos estudos 
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historiográficos acerca da história canária ligados a história política, 

abordando o processo migratório a partir dos interesses das elites. 

Essa vertente vinculada à história política nas Ilhas Canárias criou 

um movimento de pensamento que parte da imposição das elites para 

explicar o processo de migração no arquipélago canário. Dessa forma, o 

canário que se lança à migração não é percebido enquanto protagonista, mas 

sim enquanto sujeito dominado, objeto de deliberações superiores, sem 

perceber-se uma preocupação pelo conhecimento do canário que migra, de 

sua cultura e de sua participação na opção pela migração.    

A historiografia inserida nos moldes do marxismo e outras 

vertentes da história econômica tem tratado o processo migratório canário à 

América e especificamente à Cuba subordinado às estruturas. Entre os 

autores desta linha podemos citar Manuel Lobo Cabrera25, Ramón Díáz 

Hernandez26, Luis Alberto Anaya Hernández27, entre outros. As obras desses 

autores, seja com estudos próprios ou apoiando sua análise em outros 

estudos, remetem-se à uma abordagem que abarca as estruturas de 

população, da administração, dos preços, das crises e da própria migração 

para explicar a migração canária à América e especificamente a Cuba.       

Essas correntes selecionam aquelas evidências ou indícios 

estritamente de ordem econômica como formadoras da premissa básica que 

explica o processo migratório, tal como nos apresenta Déniz no seguinte 

parágrafo. 

                                                        
25 CABRERA, Manuel Lobo. Los mercadores franceses en Canariasn el siglo XVI. VI Coloquio de Historia 
Canario-Americana ( 1984 ). Tomo I. Las Palmas: Cabildo Insular de gran Canaria, 1987.   
26 DÍAZ, Ramón Hernández. Endogamia y minifundismo en Firgas ( 1845-1861 ). VI Coloquio de Historia 
Canario-Americano ( 1984 ). Tomo I. Las Palmas: Cabildo Insular de Gran Canaria, 1987.   
27 ANAYA, Luis Alberto Hernández. La invasion de 1618 en Lanzarote y sus repercussiones socio-
economicas. VI Coloquio de Historia Canario-Americano ( 1984 ). Tomo I. Las Palmas: Cabildo Insular de 
Gran Canaria, 1987.   
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En la documentación que emana de la Asociación Canaria a lo 
largo de los sucesos de 1878-1879, se da como origen de la emigración 
canaria las gravíssimas condiciones económicas por las que atravesaba el 
Archipiélago, donde el hambre se extendía y las autoridades llegan a 
considerar el éxodo hacia América el menor de los males, aun cuando esta 
solución nunca tuvo el respaldo general de la prensa insular, ní tan siquiera en 
los momentos más difíciles del último cuarto de síglo. (DÉNIZ: 1996, p.36).     
 

Segundo Déniz (1996), o processo de migração canária à América 

e, sobretudo a Cuba, apresenta-se com uma continuidade histórica bastante 

definida. Nessa perspectiva, os canários formaram uma teia migratória para a 

América a partir do século XVI, de norte a sul, dando preferência a Cuba, 

enquanto lugar de maior número de imigrantes canários. Outras análises 

historiográficas apoiadas também na vertente econômica foram em sua 

maioria de orientação marxista, como pode ser percebido no seguinte 

comentário: 

Sin haber alcanzado los volúmenes de las décadas finales del siglo 
XIX y las primeras del siglo XX, y por tanto con transcendencia económica 
menor, la salida de canarios a Ultramar parece que comenzó a adquirir entidad 
a partir de las décadas centrales de nuestro siglo, pues sólo en el quinquenio 
1857-1861, a consecuencia de las repetidas crisis de subsistencia, emigraron  
a América más de diez mil canarios. (RODRÍGUEZ e MATOS: 1992, p. 
717).28 

 
 Rodríguez e Matos (1992) referem-se a uma das etapas do 

processo migratório canário a Cuba derivada de uma crise econômica 

estrutural, esquecendo que tal processo se dá no Arquipélago desde o século 

XVI, com períodos de maior ou menor intensidade. Essa essência migratória 

canária a partir de crises estruturais, em outros autores se vincula com uma 

outra vertente, que explica o processo migratório como derivado da situação 

econômica conjuntural, relacionando a demografia e a economia. Aliás, estas 

interpretações comparam a escassez de terras no lugar de origem com a 

                                                        
28 RODRÍGUEZ, Ramón Alvargonzález e MATOS, Guilhermo Morales. Los Canarios en la Cuba de 1860. 
X Coloquio de Historia Canario-Americana, Tomo I, Las Palmas: Cabildo Insular de Gran Canaria, 1992.    
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abundância de terras no lugar de destino, considerando este fator como 

responsável pelo processo migratório. 

También los habitantes de la Villa de Guía, a mediados del siglo 
XIX, se vem abocados a la emigración, mal generalizado en las islas Canarias 
y que se presenta, al parecer, como única alternativa ante la situación de 
crítica crisis socio-económica que afecta al archipiélago. El propio Julio 
Hernández García alude en su obra  a estas causas generales, unas que afectan 
a todo el país y otras singulares que atañen directamente a Canarias. (SOSA: 
1987, p.167-168)29  

 
Dentro desta visão historiográfica, percebemos uma tentativa de 

explicar o processo migratório sob a ótica interna – restrita às ilhas que 

compõem o arquipélago – e uma perspectiva geral, capaz de mapear uma 

problemática mais abrangente, levando em conta o panorama amplo das 

relações sócio-econômicas que envolviam o processo migratório.        

Para  Sosa (1987), outro elemento que contribuiu ao processo 

migratório foi a atração das correspondências de familiares que levavam 

notícias de Cuba para as Ilhas Canárias. Cuba se apresentava como a terra 

das oportunidades. Assim, o autor  mostra que entre o final do século XIX e 

primeiras décadas do século XX, se ampliou o fluxo migratório canário a 

América e especialmente a Cuba, fazendo com que nenhuma família canária 

ficasse sem familiares na América, tornando-se parte da realidade canária 

essa relação com seus membros na América. 

É importante lembrar que o processo migratório canário não é 

específico de uma ou outra Ilha do Arquipélago, mas fez parte da história 

dos canários como um todo. Desde Lanzarote, La Gomera, Fuerteventura, 

Tenerife, Gran Canaria e La Palma, houve contingentes migratórios para a 

América e para Cuba em especial, num fluxo contínuo e muitas vezes 

intenso, como no caso do período que estamos trabalhando.   
                                                        
29 SOSA, Pedro Gonzáles. Contribuición al estudio sobre le emigración canaria en el siglo XIX. In:VI    
Coloquio de Historia Canario-Americana (1984). Tomo I. Las Palmas: Cabildo Insular de Gran Canaria, 
1987.  
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A migração não se apresenta apenas como impulsionadora a partir 

do lugar de origem. Sosa já apresentava o peso que tinha a presença dos 

familiares e amigos em América para os canários. Este grupo de 

historiadores sublinha o peso das possibilidades ou, pelo menos, a 

expectativa do sujeito migrante com relação ao lugar de destino. 

 

2.2 - As visões historiográficas que explicam a migração canária  

        motivada pelos interesses das elites 

 

 

A historiografia que tem discutido acerca do processo migratório e 

suas relações de trabalho no lugar de destino como José Puente Egido30, M. 

Arribas Palau31, Víctor Morales Lezcano32, Carreras e Barrios33, entre outros, 

estão ligados à história política que defende o modelo migratório a partir de 

elementos ditados pelas condições políticas. 

Entendemos que a escolha do imigrante canário esteve em relação 

a sua importância, inseridos numa cultura de trabalho onde o cultivo da cana 

e a elaboração do açúcar são os marcos referenciais, no contexto das 

transformações sofridas pela imposição de uma nova tecnologia nas centrais. 

Seus conhecimentos sobre a agricultura canavieira e a necessidade de um 

salto imediato no processo produtivo da cana, estavam diretamente 

vinculados às novas capacidades infinitamente superiores da produção 
                                                                                                                                                                        
 
30 EGIDO, José Puente. Canarias y el continente africano. VI    Coloquio de Historia Canario-Americana         
(1984). Tomo III. Las Palmas: Cabildo Insular de Gran Canaria, 1987.  

31 PALAU,  M. Arribas. Documentacion sobre Canarias en el Archivo Historico  Nacional.. VI    Coloquio de 
Historia Canario-Americana (1984). Tomo III. Las Palmas: Cabildo Insular de Gran Canaria, 1987. 
32 LEZCANO, Víctor Morales. Puertos españoles en Africa. VI    Coloquio de Historia Canario-Americana         
(1984). Tomo III. Las Palmas: Cabildo Insular de Gran Canaria, 1987.  
33 CARRERAS, J. U. Martínez, MARRIOS,  M. Intentos alemanes de expansion colonial por los territorios 
españoles de Africa Occidental. VI    Coloquio de Historia Canario-Americana  (1984). Tomo III. Las 
Palmas: Cabildo Insular de Gran Canaria, 1987.  
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industrial açucareira das centrais.  Porém, os autores enfatizam que o descaso 

político de Canárias foi responsável pela emigração, como nos mostra 

Lorenzo: 

La emigración herreña – en una Isla escasamente poblada y com 
posibilidades! – está muy alejada de ser una aventura repleta de colorido y 
sofisticaciones. Sus razones esenciales radican en el abandono que durante 
muchos años há padecido la también llamada "Isla del Meridiano". De sobras 
es conocido que tal estado es campo abonado para el caciquismo, máxime 
cuando los componentes de aquel grupo social han acaparado, de forma 
exclusiva, el acceso a la cultura y a los principales cargos administrativos  
(LORENZO: 1982, p.409-410). 
 

Lorenzo nos apresenta o caso específico do processo migratório 

dos habitantes da Ilha de El Hierro – a menor ilha do arquipélago canário, 

com 278 quilômetros quadrados – cuja migração se processou, segundo o 

autor, motivado pelo descaso do governo geral das Ilhas Canárias, devido ao 

abandono sofrido pela pequena ilha e, sobretudo ao monopólio elitista das 

terras e dos cargos administrativos. 

... durante largo tiempo persistió en la Isla una economía de 
subsistência con   determinados visos de mercado, permaneciendo la práctica 
comercial en manso de determinadas familias, las mismas que durante largo 
tiempo ostentaron la mayor parte de los cargos más notables. [...] En una Isla 
que vivía, exclusivamente, a expensas del agua, la solución era sostenible 
mentras aquella no faltara. Su llorada ausencia – repetida y en ocasiones 
prolongada – obligó a los herreños a buscar múltiples soluciones, siendo una 
de ellas la de la emigración. (LORENZO: 1982, p. 411). 
 

É fato que no período a situação de Canárias era muito difícil. Os 

problemas enfrentados como a falta de água e a autoridade oligárquica, não 

se constituem em questões peculiares que atuaram somente nesse período, 

foi uma realidade desde séculos anteriores. A crise de água e a situação 

crítica de divisão dos minifúndios perpassavam, nos séculos anteriores, à 

realidade do Arquipélago Canário como um todo. Tais problemas não eram 
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específicos das Ilhas Canárias, basta ler a literatura realista espanhola para se 

ter subsídios de tais problemas inerentes ao momento histórico em questão, 

onde a decisão de emigrar é uma atitude, um comportamento relacionado à 

subjetividade do canário. No século XIX, Ortega (1931) assim se refere: 

Pobreza, olvido, abandono, caseríos dispersos sin comunicaciones 
de ningún género; nueve kilómetros de carretera terminada, un médico para 
toda la Isla, unos charcos inmundos para apagar la sed si vienen los años 
malos, una plaga de langosta que jamás se extingue [...] una política menuda y 
personalista que dispersa la energía y esteriliza los esfuerzos; una espera de 
siglos en el rabioso tormento del infortunado Tántalo.34     

 
O campesinato canário teve que enfrentar a voracidade 

latifundiária da produção açucareira nas zonas de plantação, no momento em 

que a Revolução do Açúcar – a partir dos anos de 1880 – passou a exigir a 

multiplicação não apenas das zonas canavieiras, mas da própria 

produtividade das terras reservadas ao cultivo da cana, provocando uma 

maior colheita em um menor tempo.35     Assim sendo, o imigrante canário se 

dirigiu às centrais, mas se fixou na terra, compartilhando o trabalho no sítio 

juntamente com os assalariados nas denominadas “terras de administração” 

das centrais, durante os períodos de safra. A possibilidade de se fixarem nas 

terras lhes davam estímulo positivo e os remetiam ao trabalho familiar como 

colonos, o que remontava a um domínio do trabalho na cana de açúcar. No 

entanto, a realidade do trabalho e das próprias condições de vida em Cuba 

era as mais precárias possíveis. 

O imigrante canário tinha em sua cultura de trabalho os elementos 

que potencializavam o desenvolvimento do cultivo da cana em Cuba, 

                                                        
34 ORTEGA,  José Garcia. Por la tierra de Armiche: impresiones de mi viaje al Hierro. Santa Cruz de 
Tenerife: Católica, 1931.  
35 FRAGINALS, Manuel R. Moreno e MASÓ, José Joaquín Moreno. Análisis comparativo de las principales 
corrientes inmigratorias españolas hacia Cuba: 1846-1898. IX  Coloquio de História Canario-Americana, 
Tomo I, Las Palmas: Cabildo Insular de Gran Canaria, 1990,  506.  
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melhorando o padrão das mudas e maximizando a colheita. Isso atendia 

perfeitamente o momento de desenvolvimento das centrais.  

A possibilidade de trabalharem como mão-de-obra assalariada nas 

centrais, constituía-se na possibilidade de garantir o aumento da renda 

familiar que seria utilizada nos períodos da entre safra – já que o período de 

trabalho nas centrais era sazonal, diferentemente do modelo dos engenhos 

que durava o ano todo – revertendo o resultado de seu salário obtido nas 

centrais em cultivos de subsistência – feijão, tomate, batata, etc. – que lhes 

rendiam algum excedente para atender a demanda do mercado interno. 

Pero así como estamos dispuestos a garantizar el trabajo y el 
bienestar del hombre que venga de la Península, pedimos por nuestra parte 
que los que vengan sean trabajadores del campo y que no se nos mande la hez 
de las poblaciones como há sucedido ya con trecientos que vinieron para las 
minas de Jaraguá y que esta Compañía tuvo que devolver a Málaga. La 
experiencia nos há enseñado que los trabajadores de las Islas Canarias son los 
que más nos conviene aquí. Y si el Gobierno pudiese mandárnoslo de aquellas 
Islas o de las provincias de Galicia, Asturias y Vascongadas, el éxito sería 
completamente seguro. (ARQUIVO NACIONAL. LIVRO DE REGISTRO 
DE CUBA: 1888, p.175-176). 
 

O documento extraído do Registro de Cuba apresenta claramente 

que o imigrante canário se encontrava, na maioria dos casos, presente nos 

planos de imigração da elite cubana. A fim de verificação recorremos à 

publicação do Eco de Canarias36 que se refere à migração canária como uma 

prática estimulada pelo governo. Segundo o artigo, havia uma intenção de se 

potencializar a migração canária por parte das autoridades governamentais 

de Canárias, sem, contudo ater-se à contraposição que se tinha acerca da 

saturação do mercado braçal na Ilha, o que agravava ainda mais a 

permanência dos canários em Cuba. 

Pero ignora el Gobierno que prestando su apoyo a la inmigración 
canaria, hunde en la más espantosa miseria a aquellas islas, porque les quita 
los braceros para traerlos aquí, dejando a aquellas en el más completo y 

                                                        
36 El Eco de Canarias. Havana, 14 de novembro de 1886. 
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lamentable abandono.[...] Mientras las condiciones actuales del país no veríen 
radicalmente, mientras los propietarios y hacendados no se convenzan de al 
que trabaja hay que remunerarlo bien; mientras no se ofrezcan garantías a 
nuestros labradores para que puedan recuperar el fruto de sus constantes y 
fatigosos trabajos, y mientras, por último no se estirpe de nuestros campos el 
suelo queridísimo de la patria, vean sin indignación que se traigan aquí 
labradores para exponerlos a las más inocuas explotaciones37. 
 
O material publicado pelo Eco de Canarias difere-se da maioria 

das publicações que se empenhavam em oferecer uma imagem de 

normalidade ao processo migratório canário a Cuba. Segundo o documento 

de novembro de 1886, havia uma situação social e política que se degradava, 

afetando substancialmente os canários, por conseguinte, a migração canária a 

Cuba não se processava sem esbarrar nos problemas que tal processo 

agudizava. 

 

2. 3 - O processo migratório canário numa perspectiva demográfica 

 

 

Outros autores, como no caso de Rodríguez e Matos, explicitam a 

demografia e a grave situação econômica, como elementos chaves para 

explicar a forte pressão da população sobre o minifúndio38 em Canárias. Da 

mesma forma, criava-se uma outra explicação, onde a adaptação do 

imigrante à nova terra, além do predomínio da economia agrária em ambos 

os países, constituía-se em fortes elementos explicativos do processo 

migratório.   De modo que o que está em questão é a constante opção pela 

migração seja qual for o momento histórico pelo qual passava o 

                                                        
37 El Eco de Canarias. Havana, 21 de novembro de 1886. 
38 O minifúndio é uma parcela de terra bastante diminuta, que no caso das Ilhas Canárias variava seu 
tamanho de acordo com a partilha de terras doadas aos filhos varões. Desse modo, a alta densidade 
demográfica no arquipélago contribuía para a diminuição cada vez maior do minifúndio.  
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Arquipélago, seja por uma crise econômica, demográfica ou da estrutura 

fundiária e até mesmo pela falta de água.  

El desarrollo económico que convirtió a Cuba en el primer 
abastecedor mundial de azúcares en el siglo XIX, precisaba aparte de tierras e 
inversiones financieras, de una fuerza de trabajo que por la vía de la 
migración convirtió a la isla en un crisol demográfico en el siglo XIX 
(RODRÍGUEZ e MATOS: 1992, p.719).    
  

Rodrigues e Matos pertencem à historiografia que vê o lugar de 

destino como maior responsável pela decisão (na busca de explicações 

acerca do processo) migratória. No entanto, o lugar de destino, mesmo 

apresentando supostos atrativos, não pode ser considerado como elemento 

determinante do processo migratório. 

A relação com a escolha de emigrar era um ato familiar em 

Canárias, representando uma participação discutida pelos seus membros. 

Assim, o lugar de destino poderia ter os seus fascínios, mas deve-se ter em 

conta que o emigrante era quem verdadeiramente fazia sua escolha. 

Além do mercado de trabalho, Cuba apresentou, durante o século 

XIX, a possibilidade dos imigrantes canários se estabelecerem na terra, o que 

serviu de grande estímulo subjetivo para a eleição da Ilha como lugar 

preferido, já que Cuba tinha uma baixa densidade demográfica.  

Os Isleños39 não foram levados para Cuba com o objetivo de 

colonizar. O que havia era a demanda de trabalho no trato da terra, onde o 

Isleño era muitas vezes integrado à terra, seja como arrendatário, meeiro ou 

agregado, o que facilitava sua fixação enquanto camponês.   

A fixação à terra abria a possibilidade do imigrante canário se 

integrar enquanto cultura de trabalho da cana, sobretudo na condição de 

                                                        
39 Em Cuba os imigrantes canários são denominados de Isleños. 
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camponeses40, potencializando suas técnicas de cultivo e colheita. Assim, o 

papel desempenhado pelo Isleño – a partir dos anos 80 do século XX em 

Cuba – foi muito expressivo. 

 Com a Revolução do Açúcar41 houve a necessidade de um 

acompanhamento também no campo, promovendo uma Revolução Agrícola 

na Ilha, que tinha como objetivo garantir a oferta de matéria prima – a cana – 

para as centrais.  O imigrante canário tornou possível o andamento do 

processo revolucionário das técnicas agrícolas de plantio e colheita de cana, 

gerando um rápido crescimento demográfico entre 1899 e 1931 e 

conseqüentemente a proliferação de assentamentos canários ligados às 

centrais açucareiras, segundo nos apresenta o seguinte: 

El canario se acomodaba mejor a cualquier cultivo distinto al de la 
caña, sobre todo en la etapa recolectora de aquélla, en la que siempre primaba 
la presencia del negro o del mulato cortando la caña a machete. Sin embargo, 
la figura del capataz en la plantación sí estaba asociada al "isleño", igual que a 
otras labores complementarias de la caña. Igualmente, en las vegas tabaqueras 
de Occidente, tampoco era el canario el único que protagonizaba las labores 
del campo. (RODRÍGUEZ e MATOS: 1992, p. 731). 
 

Ao avaliar a presença do imigrante canário em Cuba, Rodríguez e 

Matos, no trabalho Los canários en la Cuba de 1860 – publicado em 1992 no 

X Coloquio de Historia Canario-Americana –, assinala a participação dos 

canários em setores de comando nas centrais, o que realmente existia. No 

entanto, os autores ignoram a presença dos canários tanto no cultivo quanto 

na colheita da cana nas terras de administração das centrais. Os dados 

levantados no Centón Epistolário revelam que desde os anos de 1830, o 

Marquês de Santa Lúcia42 havia levado imigrantes canários para o cultivo e 

                                                        
40 Trabalhamos a categoria camponesa como aquele que se estabelece na perspectiva de trabalhadores rurais, 
visando uma produção familiar (WOLF, 1996).  
41 O processo de mudança do engenho à central, com a industrialização do processo produtivo do açúcar é 
entendido por mim como um processo revolucionário tanto nas relações de produção, como no processo 
produtivo.   
42 Centón Epistolário. Academia de la Historia, Havana, 1954. 
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colheita da cana em Cuba. Dessa forma, os canários tornaram-se essenciais 

no processo de transição do engenho à central, já que a Revolução Agrícola 

– que se fez necessária para acompanhar a demanda das centrais – era o 

único caminho possível para atender à capacidade de moenda das centrais. 

Nesse processo os canários eram formadores do contingente de mão-de-obra 

capazes de tornar possível essa nova relação de trabalho.  

O estudo do processo de transição do engenho à central, tendo 

como marco a implantação de tecnologia de ponta no processo açucareiro 

desde a plantação da cana à elaboração do açúcar, nos remete à formação de 

novas relações dentro do campesinato cubano, sobretudo com o predomínio 

dos imigrantes canários naquele dado momento.  

Assim, torna-se imperativo compreender quais foram os 

mecanismos que explicam as transformações trazidas pela incorporação dos 

canários no momento da Revolução do Açúcar. Essa nova abordagem aqui 

proposta critica as vertentes historiográficas que sustentam  a compreensão 

da sociedade a partir da plantação e do latifúndio, fortalecidas mais tarde 

pela visão paradigmática marxista e desenvolvimentista, que sustentou o 

caráter retardatário e tradicional do camponês. 

Certamente, não se pode ignorar a importância da plantação e do 

latifúndio. No entanto, não cabe duvidar que a subalternidade em que se 

coloca a pequena produção tenha se desembocado numa exclusão que 

obscurece a própria plantação. Para se conseguir novo caminho, se faz 

necessário cada vez mais o desenvolvimento de estudos, não a partir de uma 

visão hierarquizada que submete a pequena produção e com ela o setor social 

camponês, mas as relações entre estes com a plantação e com o latifúndio. 43 

                                                        
43 Elaborado a partir do projeto O Atlântico e o Caribe, desenvolvido pela professora Dra. Olga Cabrera e 
apresentado a Capes no ano de 2001. 
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É preciso sim, abrirmos nossos horizontes à pesquisa enfocando a 

cultura como elemento capaz de potencializar transformações, abrir novas 

possibilidades de compreender o processo histórico e dar uma nova visão aos 

pressupostos do passado, criticando o tradicional e estático conceito de 

cultura homogênea, tal como nos apresenta Bhabha: 

Os próprios conceitos de culturas nacionais homogêneas, a 
transmissão consensual ou contígua de tradições históricas, ou comunidades 
étnicas "orgânicas" – enquanto base do comparativismo cultural –, estão em 
profundo processo de redefinição. (BHABHA: 1998, p. 24).     

 
Segundo Bhabha, a demografia do novo internacionalismo, 

provocado pelas migrações, é melhor compreendido pela abordagem pós-

colonial. Assim, as narrativas da chamada diáspora cultural e política – que 

nada mais são do que os grandes deslocamentos sociais de comunidades 

camponesas e aborígenes – formam elementos aglutinadores mesmo que 

provoquem rupturas44.    

Entende-se, portanto, que é  preciso buscar nas interações entre os 

povos, visando descobrir o hibridismo no processo cultural. É, ainda, 

importante descobrir como acontece a assimilação de elementos de outras 

culturas num movimento ativo.  

Para não cair na visão de cultura enquanto algo estático traz-se à 

tona a perspectiva de se perceber a cultura recriada pelos próprios agentes 

históricos. Da mesma forma, o lugar deve acompanhar a mobilidade da 

cultura, principalmente para se acompanhar o processo migratório ao 

percebê-lo como algo mais flexível. O local de trânsito e encontro, das 

relações dos indivíduos e dos povos, dos diferentes: 

Esses "entre-lugares" fornecem o terreno para a elaboração de 
estratégias de subjetivação – singular ou coletiva – que dão início a novos 
signos de identidade e postos inovadores de colaboração e contestação, no ato 
de definir a própria idéia de sociedade. (BHABHA: 1998, p.20) 

                                                        
44 BHABHA, Homi K. O local da cultura. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1998. 
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Percebemos que o "entre-lugar" para o imigrante canário se insere 

entre as Ilhas Canárias e Cuba. O imigrante não se desvincula do lugar de 

origem, tampouco consegue recriar sua cultura no lugar de destino sem que 

haja uma interpenetração das culturas que se encontram lá. Mas a dinâmica 

relacional desses elementos é algo imprevisível. 

Os canários como sujeitos de "entre-lugares" sofreram a 

sobreposição e o deslocamento de domínio das diferenças, nos momentos em 

que os interesses das etnias ou os valores culturais foram negociados 

(geralmente expressas como raça, classe, gênero ou etnias).45 

Os canários se inserem numa cultura de migração, principalmente 

quando se percebe a continuidade de sua opção pela saída de seu lugar de 

origem, independentemente dos elementos motivadores dessa opção. A 

migração faz parte de sua história, integra à raiz de sua cultura, dando-lhes 

como possibilidade à busca de novos espaços e de recriarem sua cultura com 

outros grupos étnicos, raciais, sociais, entre outros. 

 
 

2. 4 – A participação da família canária no processo migratório 

 

 

A particularidade marcante do imigrante canário se remete à 

elevada participação familiar no processo migratório. As famílias de canários 

seguiam modelos nucleares e extensos46, onde os atuais estudos revelam que 

na maioria dos casos, os imigrantes estavam em idade produtiva do ponto de 

vista econômico e demográfico47, compondo um contingente de 

                                                        
45 Idem Op. Cit, p. 21. 
46 Até o momento não existem trabalhos que apresentam dados exatos, capazes de quantificar o percentual de 
famílias nucleares ou de famílias extensas de imigrantes canários em Cuba. 
47 MARTÍNEZ, N. Díaz. La inmigración canaria en Uruguai durante la primera mitad del siglo XIX. Revista 
de Índias, n º. 151-152,  1978, 349-402.   
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recrutamento de mão-de-obra jovem capaz de atender os interesses e as 

disposições da política de imigração dos países receptores48. 

Era comum o posicionamento de parentes na colocação de seus 

familiares em algum tipo de trabalho em Cuba. Dessa forma nos atemos para 

aquilo que José Alberto Galván Tudela chama de “El papel de la família en 

la emigración canária”: 

A partir de los años 60, y em estrecha relación com la crisis Del 
modelo estrutural funcionalista, en la literatura antropológica se desarrolló de 
manera sistemática la noción de “red social” como la mejor forma de describir 
e interpretar múltiples procesos sociales, en los que los lazos de parentesco, 
afinidad o vecindad proporcinan uma “trama” que une a indivíduos, grupos 
domésticos y grupos locales. La Idea de red proponía que los indivíduos 
actuaban en el marco de los grupos familiares, no necesariamente como 
grupos corporativos, otorgando “un método” para estudiar los vínculos 
sociales existentes dentro de la unidad básica de estúdio (...). (TUDELA: 
1997, p.35).  
 

A teoria da Rede Social, como é conhecida, tem sido aplicada nas 

análises acerca dos processos de urbanização, das relações de poder e 

estratificação social, nos estudos de migração e sobretudo nos estudos sobre 

grupos étnicos e processos de identidade, enfatizando a forma como as redes 

sociais unem e separam os indivíduos dentro de um grupo local e até mesmo 

dentro de uma categoria social. 

O papel da família no processo migratório parece fundamental 

para se entender o imigrante canário inserido numa cultura de migração, 

principalmente por tratarmos o processo migratório não pela perspectiva de 

uma motivação individual, mas de uma explicação capaz de salientar os 

processos sociais que fundamentam a decisão pela migração no ambiente 

familiar. 

                                                        
48 MACÍAS, Antonio M. Hernández. La emigración canaria a América. In: X Coloquio de Historia Canario-
Americana. Las Palmas: Cabildo Insular de Gran Canaria, 1992.  
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Na década de 30 do século XIX, os dados dizem que 74% dos 

imigrantes canários em Cuba eram provenientes de migração familiar, 

constituindo-se no grupo de migração branca mais numerosa da Ilha. A 

população de imigrantes canários teve um salto expressivo de 919 à 6.304 na 

região Oriental de Cuba e  de 2843 à 13.077 na região Ocidental49. 

Sobre o custo das viagens das Ilhas Canárias à Cuba, encontramos 

que até o final do século XIX seu custo era de aproximadamente 25 dias de 

trabalhos diários nas lavouras de Cuba, tendo nas primeiras duas décadas do 

século XX dobrado o custo das viagens. As viagens, contudo, eram 

realizadas freqüentemente em grupos familiares, como mostra o relato obtido 

por Galván Tudela, de um imigrante canário originário de Taganana, região 

de Tenerife: 

Yo estuve en Cuba trabajando la caña en la província de 
Matanzas, en la finca llamada de San Juan. Mi Hermano ya había estado em 
ella, y era dirigida por un cubano, casado con una de Fuerteventura. Nos 
pagaban 60 duros al mes. Estábamos juntos mi Hermano, Juan Pérez y yo, los 
tres de Taganana. Ir a Cuba era casi uma moda (...). De aqui se fue dota la 
juventud (...). La verdad es que algunos teniendo tierras iban para Allá. Em el 
campo lo que pasaba es que se tênia para comer, pero no se ganaba nada. Yo 
reuni 450 duros y compre el Verdello. Mi abuelo había comprado Benijo por 
5.000 duros allá por 1860 a uno de Cuba. Em Cuba los negros venían a la 
zafra y se iban los sábados hasta el lunes. Nosotros éramos permanentes. 
Hacíamos la comida: garbanzos, tocino y frijoles. Había cuatro toques a lãs 
dos, cuatro, seis y a dedianoche. El pito Del ingenio daba la señal . Teníamos 
uma edad de 26, 24 y 28 añosmis hermanos y yo, todos solteros. Todos allá 
éramos iguales, peones. Y si alguno se lãs echaba de que tenían le decían, ah 
coño!, entonces por qué hás venido? De verdad, aqui la propriedad vino de 
Cuba. (TUDELA: 1980, p.769). 
 

Macías Hernández aborda uma modificação na entrada de 

imigrantes em Cuba, justamente no período em estudo: 

Los testimonios disponibles permiten indicar que el componente 
familiar de la migración isleña pierde significado a fines del XIX y, sobre 
todo, a partir de 1900, cuando adquiere mayor relevancia la emigración 

                                                        
49 TUDELA, J. Alberto Galván. Canários em Cuba: Una mirada desde la Antropologia. Tenerife: Cabildo 
Insular de Tenerife, 1997, 37.  
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individual masculina de corta duración e incluso temporera, relacionada com 
la demanda de fuerza de trabajo de los ingenios y plantaciones de tabaco en 
Cuba. De esta forma y gracias al relativamente bajo coste del precio del 
transporte y del elevado grado de conocimiento de las expectativas de empleo 
del país receptor, se articuló un mercado de trabajo entre la economía isleña y 
cubana. (HERNÁNDEZ: 1992, p.418-419).     
 

Macías Hernándes apresenta uma realidade inerente à migração de 

homens sozinhos como a migração golondrina que conviveu com a migração 

de famílias inteiras – como era geralmente o caso dos canários – em muitas 

etapas do processo migratório àquela Ilha. Realmente os primeiros anos do 

século XX tiveram um acréscimo na entrada de imigrantes do sexo 

masculino em Cuba, principalmente a partir da Lei de 1907, que favoreceu 

esse modelo de imigração temporária.  

No entanto, muitos imigrantes canários entraram em Cuba 

provenientes da migração golondrina ou temporária e acabaram ficando na 

Ilha, somando-se aos imigrantes permanentes. No último grande fluxo 

migratório – que durou até a década de 1930 – ocorreu também a entrada de 

imigrantes canários seguindo o modelo familiar em larga escala. 

Desde Canárias, a opção pela migração era tomada pela família e 

não por um indivíduo de maneira isolada. Esse perfil canário é o traço mais 

marcante de seu contingente migratório, de modo que a presença do 

trabalhador canário em Cuba representava, na maioria dos casos, um modelo 

de imigração familiar que o distinguia de outros grupos.     

 

2. 5 - O projeto de eugenização e sua relação com a imigração canária 

          em Cuba 

 

Há outra linha historiográfica ligada à história política que aborda 

o processo migratório como uma decisão tomada a partir das proposições 
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políticas das elites. Esta historiografia aborda o processo migratório dos 

canários levando em conta a política eugenista das elites de Cuba. Se apoiam 

para essa contraposição no fato de que, a partir de 1840 começaram a 

proliferar com maior intensidade – dentro da Sociedade Econômica dos 

Amigos do País de Havana – as apreciações favoráveis à introdução de 

trabalhadores livres brancos destinados à indústria açucareira.   

Para los eugenistas los blancos eran la raza que había alcanzado 
un mayor grado de civilización, aquella a la cual se debían los adelantos del 
mundo, y por ende la que debía ser introducida. La inmigración no sólosería 
un factor de progreso y de civilización, sino que contribuiría al mejoramiento 
de la población nativa. El blanqueamiento de la población tan perseguido y 
ansiado en el siglo XIX en muchos países latinoamericanos y de forma 
especial en aquellos que, como Cuba, tenían una amplia población de color, 
sguió siendo una obsesión para los eugenistas y otros científicos  del siglo 
XX.   La unión de los inmigrantes blancos consciência las poblaciones nativas 
además provocaría un mejoramiento de los valores intelectuales, espirituales y 
morales.  (NARANJO e GARCÍA: 1996, p.28-29). 
 

O referido fragmento faz parte da análise da Acta de la Primera 

Conferencia Panamericana de Eugenesia y Homicultura de las Repúblicas 

Americanas50.  Naranjo e García apresentam uma breve sinopse do projeto 

eugenista proposto pelas elites, com ênfase a Cuba enquanto parte integrante 

dessa proposta de branqueamento populacional.  

Puede afirmar que durante las tres primeras décadas del siglo XIX 
la inmigración blanca hacia Cuba tuvo un carácter espontáneo provocado por 
los clásicos factores de expulsión y atracción. Por el contrario, a partir de los 
años 30, a la inmigración espontánea se suman acciones migratorias 
organizadas (el gran negocio de la inmigración), cada vez más cuantiosas. 
(FRAGINALS e MASÓ: 1990, p. 488).        
 

                                                        
50 Actas de la Primera Conferencia Panamericana de Eugenesia y Homicultura de las Repúblicas 
Americanas.  Havana: Governo de Havana, 1928.     
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Segundo a proposta de eugenização, a entrada de imigrantes 

brancos potencializaria um branqueamento da sociedade cubana, o que por 

ventura melhoraria sua cultura graças às relações entre etnias de matriz racial 

branca. Assim, o processo migratório de população branca passou a ser 

estimulado por setores do governo ligados aos grupos eugenistas.  

Essa vertente que parte da proposta de eugenia para explicar a 

entrada de imigrantes canários em Cuba, defende a visão de que foram as 

elites cubanas as responsáveis pela chegada de imigrantes brancos, sobretudo 

de canários, preferencialmente. No entanto, essa visão que privilegia o peso 

das elites, desconhece o sujeito histórico canário, seus interesses, sua 

subjetividade e sua independência na escolha da emigração.  

Cuba também perpassa a visão dos canários no sentido de se 

lançarem ao processo migratório, levando em conta a cultura de trabalho da 

cana inerente a eles, identificando dessa forma a potencialidade que se teria 

em unir a opção pela saída do lugar de origem à perspectiva de se 

estabelecerem num lugar de destino capaz de possibilitar-lhes condições de 

desenvolverem o trabalho com o cultivo da cana e elaboração do açúcar.  

Um importante recurso para melhor expressar tais considerações é, 

sem dúvida, uma apresentação de dados quantitativos para que se possa 

debruçar em meio a seus relevantes aspectos de diferentes ordens, seja a 

ocupação espacial, densidade demográfica ou grupos étnicos. Assim 

pensado, foi aqui elaborado um quadro que expressa dados quantitativos 

obtidos a partir dos censos populacionais de Cuba – no ano de 1887 e 1899 – 

referentes à quantidade percentual de negros e de brancos dividido em 6 

províncias. 
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QUADRO I - CUBA E PROVÍNCIAS: Porcentagem de brancos e de 

negros - (1887 e 1899) 

Região (1)Brancos 1887 (2)Negros 1887 (3)Brancos 1899 (4)Negros 1899 

Cuba                        67,6                       32,4                        66,6                        33,4 

Pinar  del Rio 73,8 26,2 73,5 26,5 

Havana 74,3 25,7 73,6 26,4 

Matanzas 54,7 45,3 58,3 41,7 

Las Villas 69,3 30,7 66,5 33,5 

Camaguey 80,5 19,5 79,8 20,2 

Oriente 58,3 41,7 55,3 44,7 

 Fonte: Censo de 1887 e de 1899.     

O quadro I se torna intensamente expressivo – pelo simples fato de 

se apresentar uma distribuição e peso da raça na população cubana – e abre 

espaço para uma reflexão acerca da população cubana de finais de século 

XIX. Uma sociedade que foi marcada fortemente pelo trabalho escravo  e 

pela economia açucareira durante o período colonial, e que a abolição da 

escravidão ocorrera apenas em 1886, notadamente ficara marcada 

socialmente e etnicamente por muitas décadas mais. 

Percebe-se, nesse quadro, uma superioridade expressiva de 

população branca. No entanto, a população negra apresenta um crescimento 

médio em cinco das seis regiões de Cuba que foram pesquisadas. Com 

relação à população branca, ocorreu um decréscimo em 5 das regiões 

pesquisadas. O decréscimo da população branca ocorreu com a existência de 

uma freqüente imigração procedente da Península Ibérica e especialmente 

das Ilhas Canárias – que em sua maioria imigraram da Espanha e das Ilhas 

Canárias – que ocorreu com mais intensidade ao final da escravidão em 

Cuba. 

A distribuição espacial é percebida nesse quadro com muita 

atenção, sendo que, as regiões urbanas como Havana, Pinar del Rio e 
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Camaguey  permaneceram com muita estabilidade. Regiões como Oriente e 

Las Villas receberam um contingente grande de negros que se aglomeraram 

nas áreas periféricas de seus perímetros urbanos – principalmente vindos de 

regiões rurais com economia açucareira –, enquanto as regiões rurais como 

Matanzas teve um decréscimo populacional, principalmente, por se tratar de 

uma província açucareira escravista, onde teve uma saída numerosa de 

negros após a abolição. 

O projeto eugenista em Cuba integrava um conjunto de interesses 

bastante claros. Além de contrapor-se à proposta de obtenção de mão-de-

obra barata e de qualidade para os trabalhos nas centrais – que inseria 

imigrantes caribenhos vindos do Haiti, Barbados, Jamaica, Trinidad/Tobago, 

etc. – esbarrava também na imigração golondrina, onde muitos grupos 

imigrantes se apresentavam na Ilha para desenvolver trabalhos temporários, 

inclusive grupos de canários. 

Mesmo existindo um projeto eugenista, claro para o 

branqueamento da sociedade cubana, tal projeto não corresponde ao 

elemento mais expressivo para se discutir o processo migratório canário a 

Cuba.  

O conhecimento dos Isleños acerca da cultura da cana constituía-se 

num fator substancial, que pesava no momento da escolha pela emigração. 

Agregado a isso, sua própria raiz era formada pelo processo migratório, o 

que tornava parte de sua cultura a opção pela emigração.     

Los canarios constituyeron el grupo atípico de la migración 
española. La primera característica distintiva es el alto número de mujeres que 
emigran, que fue superior al de la suma de todas las que llegaron de la 
Península y Baleares. Puede decir que, en determinadas zonas, el crecimiento 
demográfico blanco cubano fue posible gracias a la presencia de mujeres 
canarias. (FRAGINALS e MASÓ: 1990, p. 505). 
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Segundo Fraginals e Masó, a população feminina branca de Cuba 

era composta de aproximadamente 7% de mulheres canárias, sendo que em 

algumas regiões esse número chegava a 40%. Para o autor, as mulheres 

canárias possibilitaram uma certa estabilidade para as famílias das zonas 

rurais, já que a presença escrava havia danificado seriamente as normas 

básicas do comportamento familiar clássico europeu.51     

Masó e Fraginals interpretam a presença Isleña em Cuba como um 

fator regenerador da cultura européia na Ilha. Tal avaliação pretende 

remontar a visão europeizante do caráter da colonização branca na América, 

o que ignora a capacidade de se formar culturas autônomas em relação 

àquela estabelecida no Velho Mundo. 

De nenhuma maneira a imigração canária ou qualquer outra 

imigração branca para Cuba, conseguiu transportar a cultura européia e 

implantá-la na Ilha. A cultura cubana se fez em meio à diversidade étnica, 

somaram-se a africanos, espanhóis, antilhanos, canários, entre outros grupos. 

Entende-se, portanto, que essa soma é que torna possível perceber o 

estabelecimento da cultura enquanto diversidade.          

O caso dos canários, em sua maioria, se diferenciava à medida que 

seu perfil migratório era de famílias inteiras que se fixavam na Ilha como 

colonos.  

Fueron los hacendados nacionalistas, apoyados por los españoles, 
la burguesía hispano-cubana, o insular, quien intentó desarrolar el mercado 
interior y la producción doméstica mediante la maximalización de los precios 
del azúcar  y  la elevación de los salarios. Su carácter nacionalista les indujó a 
pensar en un solo determinado tipo de inmigración, la blanca, similar cultural 
y étnicamente a ellos, y consciência los que conseguir el progreso e 
integración nacional. Frente a este grupo y tendencia, sobre todo a mediados 
de la década de los años 20 del siglo XX, las empresas norteamericanas 

                                                        
51 FRAGINALS, Manuel R. Moreno e MASÓ, José Joaquín Moreno. Análisis comparativo de las principales 
corrientes inmigratorias españolas hacia Cuba: 1846-1898. IX  Coloquio de História Canario-Americana, 
Tomo I, Las Palmas: Cabildo Insular de Gran Canaria, 1990, 505.  
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dueñas de la gran mayoría de los ingenios azucareros fueron imponiendo el 
tipo de inmigrante conforme a sus necesidades. La rebaja de los salarios para 
los cortadores de caña provocó la necesidad de importar brazos nás baratos de 
las Antilhas cercanas. (NARANJO e GARCÍA: 1996, p.29-30).      
 

O que levou Naranjo e García a interpretar seu processo migratório 

a Cuba como imigrantes desejados – num sentido de terem sido preferidos 

no processo migratório em detrimento a outros grupos étnicos que migraram 

a Cuba ao final do século XIX – foi sem dúvida às particularidades que 

diferenciavam os canários de outros grupos, tais como nos apresenta 

Fraginals e Masó. 

Devemos ter em conta, contudo, que o sentido de desejados 

automaticamente remete-nos ao sentido de indesejados. Se os Isleños eram 

desejados pela elite cubana, por outro lado havia os indesejados – que a 

historiografia aponta para os antilhanos, afrocubanos, orientais, entre outros 

– que potencializavam uma relação de animosidade nas relações sociais e de 

trabalho. 

O conceito de desejado não pode ser apreendido sem sua 

contrapartida, o indesejado.  Deve-se atentar, então, para as relações de 

endogamia existente nos grupos de imigrantes canários em Cuba, 

apresentando um modelo de grupo social mais restrito à sua etnia, o que 

torna menos provável o caráter europeizante da emigração branca para Cuba.     

A partir do fragmento de Naranjo e García nota-se que a proposta 

eugenista esbarrou-se na dificuldade de atender às necessidades econômicas 

das centrais e do próprio projeto de captação de mão-de-obra das 

companhias norte-americanas que monopolizavam as centrais. 

A lo largo del siglo XIX la política poblacionista en Cuba fue 
evolucionando de acuerdo a las transformaciones económicas, culturales y 
políticas producidas en el seno de la sociedad cubana. El crecimiento de la 
industria azucarera, las dificuldades provocadas por la abolición de la trata, el 
precio elevado de los esclavos y propia crisis del sistema esclavista 
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provocaron la puesta en marcha no sólo de planes destinados a colonizar y 
poblar, sino también dirigidos a importar trabajadores libres en régimen de 
asalariados. (NARANJO: 1992, p. 591).          
 

Segundo Naranjo, a política populacionista e defensiva 

desenvolvida pela Espanha para a América Espanhola, durante o período 

colonial, defendeu o modelo de povoamento imposto pela Espanha. Modelo, 

este que defendia uma maior integração política e econômica inerente a todas 

as regiões da Ilha, marcando a demografia cubana por apresentar um 

desequilíbrio demográfico entre a população negra e a população branca nas 

primeiras décadas do século XIX.. 

Essa abordagem acaba ignorando o extenso processo escravista 

cubano que durou até 1886. A separação social cubana entre negros e 

brancos era inerente ao longo período escravista pelo qual passou a Ilha, 

criando essa divisão, que se pretende apresentar como uma separação entre 

os abismos impostos pelo Regime Colonial.  

Dessa forma, a autora apresenta o processo migratório ocorrido em 

Cuba durante o período escravista e da produção açucareira nos engenhos, de 

modo a identificar tal conjuntura da colonização e povoamento branco – de 

1790 a 1840 – como um meio de controlar o território mediante o 

estabelecimento de núcleos populacionais para equilibrar a balança 

demográfica em relação à população negra.   

Ao retomarmos as análises da política de migração do período 

colonial, pretendemos distinguir os dois momentos que muitas vezes se 

passam como um só. O primeiro momento refere-se ao período colonial e da 

produção açucareira nos engenhos; o segundo momento refere-se ao 

momento republicano e à introdução das centrais açucareiras em Cuba. 

Muitos historiadores têm tratado os distintos momentos do 

processo migratório como partes integrantes sem, contudo, perceber a 
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realidade particular de cada um, sem a qual não é possível compreender o 

desenvolvimento do processo de transição do engenho a central.O 

entendimento desses dois momentos como sendo um só parece um dos 

grandes responsáveis por muitos dos equívocos da própria historiografia. O 

primeiro equívoco ocorre ao analisar o trabalho nas centrais sob a ótica do 

engenho. Outro equívoco ocorre ao ignorar a produção industrial das 

centrais, identificando o engenho com o mesmo potencial de produção. 

Ainda temos a questão diferenciadora ligada às relações de 

trabalho, onde no engenho tais relações seguiam o modelo escravista, na sua 

maioria, e nas centrais as relações de trabalho se firmam na mão-de-obra 

livre assalariada.             

Los proyectos ideados en estos años posteriores a 1840 para la 
importación de trabajadores canarios y peninsulares para la agricultura, 
forman parte de la reorganización del trabajo esclavo; expresión de la crisis 
del sistema esclavista y los deseos del grupo dominante de mantener el orden 
social existente.  (NARANJO: 1992, p. 593).       
 

Nesse fragmento, Naranjo concorda com Eduardo Bitlloch52, que 

se insere na linha historiográfica defensora do modelo explicativo do 

processo migratório a Cuba que explica tal fenômeno segundo a política das 

elites.    

A política eugenista apresenta-se de maneira unilateral, sendo uma 

proposta política interessante apenas para atender os interesses das elites de 

Cuba. No entanto, não se constituía numa proposta viável do ponto de vista 

econômico e étno-social por esbarrar tanto no processo de entrada de 

imigrantes caribenhos como de imigrantes antilhanos, além de colaborar para 

                                                        
52 BITLLOCH, Eduardo. Trabajo, inmigración y colonización en Cuba, 1789-1847. Monterrey-México: 
Siglo XIX,  1988, 109-143.  
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a exacerbação dos conflitos entre os grupos tidos como preferidos e os 

grupos tidos como preteridos53.  

Ao final da escravidão, em 1886, Cuba tinha uma população negra 

significativa que formava a porção afrocubana da Ilha.  Essa realidade 

tornava Cuba indiscutivelmente mais próxima da realidade caribenha – 

distanciando-se do modelo cultural europeu – que de nenhuma maneira fora 

pretendida pela elite cubana. 

Desde inicios del siglo XIX la sacarocracia criolla de Cuba 
expresó una preocupación muy seria com respecto al hecho de que la gran 
cantidad de esclavos que estaban siendo introducidos determinaría a medio 
plazo un peligroso desbalance entre el número de pobladores blancos y 
negros. Fue ésta una razón más para que la Junta de Fomento y la Real 
Sociedad Económica promovieran proyectos y organizaran instituciones 
destinadas al fomento de la población blanca. (FRAGINALS e MASÓ: 1990, 
p. 484-485).    
 

O projeto de eugenização em Cuba e em toda América se tornou 

um marco das elites americanas ao final do século XIX, tendo pouca 

penetração nas primeiras décadas do século XX. Contudo, a proposta de 

branquear a sociedade implicava para além de seu caráter econômico e 

demográfico, levando-se em conta os aspectos socioculturais que transitam 

no processo de formação de um povo. Dessa forma, a política de 

branqueamento acabou sendo uma proposta eminentemente da elite, não 

encontrando ressonância dentro da própria sociedade cubana, 

independentemente dos esforços oficiais acerca da implantação desse 

projeto.   

Segundo Scott (1989), desde 1875 – quando se antecipavam acerca 

do fim da escravidão em Cuba – se produziam um forte debate em torno da 

possibilidade de substituir os escravos afrocubanos por brancos livres. José 

                                                        
53 Os preferidos para a elite cubana eram os imigrantes  brancos, já os preteridos eram os imigrantes negros.   
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Alberto Galván Tudela acrescenta maiores dados acerca das referências de 

Scott: 

Ejemplo de ello son los proyectos de “Las colonias militares” de 
Francisco Ibáñez (1881) y el Proyecto Moret (1879) de promover la 
inmigración a Cuba de 10.000 españoles y canarios, además de 30.000 
asiáticos, con el objetivo de bajar los salarios, sistituir la los esclavos libertos, 
que se creía no trabajarían más..., compaginar la inclinación española por 
Argentina y Uruguay, y reducir los conflictos sociales generados por los 
alzados.  (TUDELA: 1997, p.21).   
 

De acordo com Tudela, o Partido de la Unión Constitucional 

apoiava a imigração livre, protegida pelo Estado, para cobrir a necessidade 

de trabalhadores braçais. Por outro lado, o Partido Liberal defendia a 

imigração exclusivamente branca, de preferência por uma imigração 

familiar, já que esta favorecia a estabilidade social segundo os argumentos 

utilizados pelo próprio Partido Liberal.   

A vertente historiográfica que se apoia nos interesses políticos da 

elite cubana, como principal elemento responsável pela imigração canária da 

Ilha, simplifica o processo migratório e ignora a entrada de outros grupos 

étnicos representativos em Cuba.  

O fluxo migratório canário a América e especialmente a Cuba se 

deram de diferentes maneiras ao longo do constante processo migratório 

inerente a esse grupo, obedecendo a elementos distintos na maioria dos 

casos. O elemento que agrega um contingente explicativo capaz de reunir em 

torno de si maiores subsídios acerca da emigração, indubitavelmente 

relaciona-se à cultura migratória canária.  

O momento da entrada de imigrantes canários em Cuba recebeu 

forte apoio dos interesses da própria elite cubana, mas não determinou 

obrigatoriamente a migração sob a égide dessa elite, ao contrário, a elite 
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cubana se beneficiou com a escolha canária pela emigração. De encontro à 

perspectiva de valorização da imigração branca, Scott  aponta o seguinte: 

Outra forma de inmigración era la colonización com familias 
enteras provenientes de España y las Canarias. La imagen de la inmigración 
familiar resultaba atractiva para quienes se oponían por razones raciales y 
sociales a la inmigración de asiáticos, africanos, o trabajadores libres en 
general. Uno de los más exitosos de estos esfuerzos fue el asentamiento de 
familias de las Canarias en tierras tabacaleras de la provincia de Santa Clara ; 
los canarios se encontraban también entre los primeros colonos de algunas 
centrales azucareras.  (SCOTT: 1989, p. 258). 
 

Muito embora tenha existido uma forte tendência de eugenização, 

tanto por parte de grupos ligados à República de Cuba como dos donos de 

engenhos, não se pode ignorar que – desde os primeiros anos do século XX – 

foi de grande vulto a entrada de imigrantes provenientes de Jamaica, 

Barbados, Haiti, Trinidad/Tobago, entre outros, que lá aportaram 

independentemente dos interesses dessa elite.  

Fueron los hacendados nacionalistas, apoyados por los españoles, 
la burguesía hispano-cubana, o insular, quien intentó desarrollar el mercado 
interior y la producción doméstica mediante la maximalización de los precios 
del azúcar y la elevación de los salarios. Su carácter nacionalista les indujo a 
pensar en un solo determinado tipo de inmigración, la blanca, similar cultural 
y étnicamente a ellos, y com los que conseguir el progresoe integración 
nacional. (NARANJO  y  GONZÁLEZ: 1996, p. 29). 
 

O fragmento de Naranjo e Gonzalez identifica a existência de 

manifestações de eugenização que se processaram como uma marca do final 

da escravidão na América. No entanto, os interesses econômicos se 

posicionaram junto aquelas tendências que fossem mais propícias aos 

interesses do mercado. A exemplo disso, as maiores centrais – nos primeiros 

anos do século XX – eram propriedades de norte-americanos, posto que esse 

grupo empresarial se dispunha a utilizar a mão-de-obra de maior viabilidade 

econômica, não se vinculando a qualquer projeto de eugenização que por 

ventura se apresentara nas últimas décadas do século XIX. A economia tinha 
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como atrativo as melhores propostas de mão-de-obra provenientes tanto de 

trabalhadores canários como de outros grupos vindos de diferentes regiões 

do Caribe. 

A etapa migratória entre 1880 e 1913 – anterior àquela 

denominada massiva a partir da publicação da Lei de Imigração – sofreu um 

certo controle por parte dos funcionários aduaneiros, autoridades civis e da 

marinha, implantando a obrigatoriedade de portarem licenças e passaportes, 

o que encarecia e dificultava a entrada de imigrantes carentes em Cuba54. 

Essas medidas dificultavam a entrada de grupos caribenhos, mas atingia 

igualmente a migração canária, que era em sua maioria composta por 

trabalhadores camponeses.  

Ao perceber o aumento do fluxo migratório à Cuba, o governo da 

Ilha passou a demonstrar sua  preocupação, a partir do estabelecimento de 

censos que tinham o objetivo principal de mensurar a entrada de imigrantes e 

sua origem. A partir de 1882 o Estado implementa as Estadísticas de 

Pasajeros, em 1908 iniciaram as Estadísticas Migratorias elaboradas pelo 

Consejo Superior de Emigración, qualificando e tornando mais confiáveis os 

dados acerca dos imigrantes em Cuba.         

A explicação acerca de uma sociedade que recebe o imigrante tido 

como desejável levando-se em conta o aspecto da cor, mesmo que seja uma 

aspiração da elite local, alimenta a lógica das relações e rejeições entre as 

etnias que se integram num mesmo espaço. No entanto, a entrada de 

imigrantes dirigidos ao trabalho livre nas centrais atendia a outra ótica, a 

oferta de mão-de-obra barata e possivelmente qualificada, contrapondo-se ao 

ideal de branqueamento.    

                                                        
54 MACÍAS, Antonio M. Hernández. La emigracion canaria a America: Estado de la Cuestion . In:  X 
Coloquio de Historia Canario-Americana. Las Palmas: Ediciones del Cabildo Insular de Gran Canaria, 1992, 
409.        
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O espaço das centrais é o próprio ambiente de integração desses 

contingentes migratórios. Os canários enquanto maioria, mesmo na condição 

de colonos, integrava o grupo de braçais nesse mesmo espaço. Dessa forma, 

é essa integração que permite problematizar o sentido de desejados ou 

indesejados.  Mesmo se for levado em conta o sentido de desejados – no caso 

dos canários – abre-se para a questão acerca dos que foram preteridos. No 

conflito do espaço das centrais entre os diferentes grupos étnicos que 

procuravam uma colocação de trabalho, tem-se um ambiente propício à 

análise das relações e rejeições entre esses grupos. As relações devem ser 

pensadas na troca de informações técnicas, de convívio operário, de 

influência cultural.  As rejeições são pensadas ao se perceber o outro, a 

própria alteridade, na busca de perceber o diferente no impasse de se 

conceber o outro enquanto indesejado. 

Ahora bien, este problema del campesinado, enlaza con estos, el 
relativo al nivel de cualificación de la fuerza de trabajo emigrante. Se insiste, 
ciertamente, en que la mayoría son analfabetos, lo cual ofrece pocas dudas 
acerca de la menor capacidad de inserción laboral de este colectivo migratorio 
para ocupar segmentos más provechosos para hacer la América. Pero al nivel 
de cualificación socioprofesional no se mide estrictamente por el grado de 
instrucción, máxime en un colectivo agrario cuya principal en América fue 
laborar en sus campos.  (HERNÁNDEZ: 1992, p.417). 
    

É importante a observação de Hernández ao abordar a discussão 

acerca da qualificação dos imigrantes canários. Dessa forma, faz-se 

necessário acentuar que o campesinato canário inseria-se na cultura de 

trabalho da cana. Inseriam-se  naquilo que se tinha de mais atual, sendo 

sensíveis às inovações tecnológicas, sendo, inclusive, responsáveis pela 

aclimatação dos cultivos mediterrâneos nas regiões tropicais e subtropicais 

da América. 

Por esses elementos, entre outros, os imigrantes canários se 

estabeleceram em Cuba preferencialmente no campo. Assim, o objetivo de 
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se formar um contingente operário qualificado, branco e com maiores 

salários, acabava por não se enquadrar na realidade das centrais. Uma mão-

de-obra qualificada era algo desejado, sem que isso implicasse no aumento 

de seu custo. Portanto, a entrada de antilhanos continuou ocorrendo mesmo 

infringindo as leis de migração que eventualmente tentavam barrar 

imigrantes não brancos.  

Partiendo de consideraciones económicas algunos políticos e 
intelectuales criticaron la entrada de braceros antilhanos como un elemento 
negativo para la clase obrera del país, que influía de forma directa en el 
descenso del nivel de vida y capacidad adquisitiva de los trabajadores nativos. 
En este contexto se les aplicaron otros criterios xenófobos como el de ser 
causante del aumento del desempleo, de la bajada de los salarios y de usurpar 
el trabajo a los nativos, sobre todo en la agricultura, sin tenerse en cuenta que 
las condiciones económicas, que la estructura económica, el latifundio, era el 
principal causador de la situación creada. (NARANJO e GARCÍA: 1996, p. 
30-31). 
 

No fragmento acima, Naranjo e García apresentam uma posição 

dos grupos contrários à migração antilhana para Cuba. Em definitivo, a 

conclusão é acertada quando consegue perceber quem é o responsável pela 

situação criada no espaço das centrais. De modo que, ao fazer uso da obra de 

Guerra55, os autores concluem que quem controlava e dominava os salários e 

as terras eram os latifúndios açucareiros e as centrais em definitivo, impondo 

a competição pelo trabalho e pela colocação na terra, abrindo espaços para a 

entrada de trabalhadores cada vez mais baratos, independentemente do lugar 

de origem. 

Contudo, não era o imigrante quem fixava o preço da mão-de-

obra, mas sim o latifúndio açucareiro quem lhes oferecia o trabalho e as 

terras. O mercado açucareiro dirigia as relações sociais e de trabalho, 

                                                        
55 SÁNCHES, Ramiro Guerra. Azúcar y población en las Antilhas. Havana: Editorial de Ciências Sociais, 
1970. 
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apontando desejados e indesejados conforme as necessidades que a 

conjuntura imprimia ao mercado. O projeto eugenista não prosperou, não por 

culpa da migração antilhana como muitos afirmavam, mas devido às próprias 

relações de mercado forjadas na economia do açúcar que atingia o espaço 

das centrais.   

Diante do impasse provocado pela entrada de uma avançada 

tecnologia na elaboração do açúcar a partir dos anos 80 do século XX – 

quando da instalação das principais centrais açucareiras de capital norte-

americano – acabou por exigir uma revolução agrícola, mas não se baseando 

na tecnologia como nas centrais, e sim na organização e nas relações de 

trabalho, nas formas de relação do capital com os fatores sociais. Dessa 

forma, os imigrantes canários, pelo fato de possuírem uma grande 

experiência e conhecimento sobre a cultura da cana, passaram a ser mais 

favoráveis que os demais grupos migratórios. 

As Ilhas Canárias não desenvolvia nenhuma forma de manufaturas 

nem sequer de indústrias até o século XIX. Assim, a estrutura da população 

ativa regional do arquipélago compreendia-se, sobretudo de uma formação 

camponesa. Com o crescimento do fluxo migratório para Cuba entre 1880 e 

1930, esse contingente camponês em grandes levas de famílias 

direcionaram-se à América e a Cuba. Dentro desses grupos havia aqueles 

que enfrentavam a viagem como trabalhadores temporários, em menor 

número, ainda que, dentre eles muitos também fizessem esse tipo de 

migração não significou uma diminuição do fluxo migratório familiar.    

Para perceber tal situação faz-se necessário pensar que, as Ilhas 

Canárias e Cuba ainda que em diferentes regiões geográficas – sendo Cuba 

uma Ilha do Caribe e as Ilhas Canárias um arquipélago da costa Atlântica da 

África – eram as mais próximas e ambas se encontravam em uma posição de 

entrepostos com relação a Europa e ao Continente Americano. 
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Capitulo 3 - A CULTURA DE TRABALHO DO CANÁRIO: do engenho  

                      à central 

 

 

Os clássicos da historiografia caribenha, tais como Guerra56 e 

Fraginals57, foram essenciais para uma interpretação da sociedade cubana a 

partir do desenvolvimento da indústria açucareira, da plantação e do 

latifúndio. Outorgaram um forte predomínio basicamente a esses setores e ao 

papel da escravidão no desenvolvimento econômico. Ignoraram outros 

fatores sociais como o campesinato levando a obscurecer, ocultar ou 

simplesmente subestimar as relações de trabalho livre existentes mesmo 

durante o período escravista na cultura da cana.  

Naturalmente que como era casi imposible fomentar un ingenio 
dependiendo exclusivamente de las cargazones de negros africanos recién 
esclavizados, las labores iniciales de la fundación se llevaban a cabo con 
trabajadores asalariados y con   esclavos "de confianza", es decir, plenamente 
domesticados y sometidos. Los hacendados que contaban consciência una 
sólida preparación empresarial disponían siempre de personal experimentado 
alrededor del cual ir nucleando sus nuevos esclavos.                       
(FRAGINALS: 1978, p.7). 
 

Mesmo remetendo-se à existência do trabalhador livre nos 

engenhos, Fraginals criou um modelo de interpretação baseado no trabalho 

escravo e enfatiza a escravidão como pilar central de sustentação da 

economia açucareira até o século XIX. Desse modo, qualquer trabalho 

diferente do trabalho escravo passa desapercebido e desaparece na 

historiografia tradicional.    

                                                        
56 Idem Op. cit. 34 
57 FRAGINALS, Manuel Moreno. El ingenio: complejo económico social cubano del azúcar. Havana: 
Editorial de Ciências Sociais, 1978. 
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Assim, o imigrante canário que se estabelecia na terra com sua 

família, mesmo tendo se dirigido ao trabalho assalariado nas centrais a partir 

de 1880 e inclusive antes, não recebe visibilidade por parte da historiografia. 

Isso leva a ignorar o papel central do imigrante canário no processo de 

revolução agrícola em Cuba em decorrência da necessidade de sua demanda 

pelas centrais. 

Segundo um relato descrito por Galván Tudela, os imigrantes 

canários atendiam à solicitação de contratantes cubanos ou canários para 

diferentes trabalhos nas lavouras de cana, como  apresenta o seguinte relato:  

Las colônias estaban donde el diablo dio lãs três vocês y nadie lê 
oyó; los macheteros que tumbaban la caña la tenían que alzar, a mano o mejor 
con “abrazos” asta las carretas y de ahí, por lãs guardarrayas que dividen los 
campos de caña, con el fango hasta casi las rodillas y luchando con las parejas 
de buyes que halaban la o las carretas – dependía de las 
posibilidadeseconómicas de cada uno – asta las gruas. En éstas te pesaban la 
caña, con muchas trampas a veces, en una romana o báscula y con unos 
guinchos alzaban las cañas hasta los vagones o casillas del ferrocarril del 
central. Muchas veces los cortadores de caña y los carreteros eran familia. Em 
la colônia Aguacate estábamos muchos isleños y de una forma u outra 
siempre nos ayudábamos. Para cubrir el entonces llamado tiempo muerto, 
arrede ¾ de caballería y así cuando se terminaba la temporada de zafra me 
defedía em esse depazo de tierra (...) (TUDELA: 1997, p.44)  
 

O período de trabalho relatado acima expressa uma rotina de 

trabalho do engenho, identificado pelo período de entressafra denominado de 

“fogo morto”, além de algumas particularidades de trabalhos próprios dos 

engenhos. Fica, também, visível o papel do imigrante canário inserido no 

momento do engenho e incorporado na transição à central.     

Deve-se perceber a diferença entre o modelo de engenho que 

vigorou em Cuba até a década de 70 do século XIX, em contraposição ao 

novo modelo de indústria açucareira introduzida na Ilha a partir da década de 

80 desse mesmo século. As centrais separavam as relações de produção entre 

o processo de plantio, colheita e o da elaboração do açúcar, enquanto os 
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engenhos representavam uma unidade desse processo produtivo, integrando 

desde o plantio da cana até a elaboração do açúcar. 

Com a introdução das centrais, todas as relações inerentes ao 

processo produtivo industrial poderiam possuir sua própria ótica de 

integração. As centrais possuíam terras de plantio da cana, mas não 

conseguiam atender a demanda da indústria, criando uma teia de camponeses 

produtores de cana em torno da central. Esses camponeses vendiam sua cana 

para a central, entretanto, esta lhes pagava em moeda a partir do preço 

mundial do açúcar, na maioria dos casos. 

Do ambiente já predominantemente industrializado, proporcionado 

pela instalação das centrais, apresenta-se o seguinte relato: 

En verdad que esse trabajo era durísimo y mal pagado, así como 
em zonas aisladas donde estaba la bodega o tienda del dueño de la colonia u 
outro cualquiera que también sabía robar y explotarnos como esclavos. Como 
éramos analfabetos estábamos a la buena de Dios, pues sólo sabíamos trabajar 
como mulos. Siempre uno trataba de zafarse de aquel maldito engrenaje: corte 
de caña, alza de caña, barracones donde vivíamos y tienda donde íbamos a 
comprar, por lo cual me movia de La Habana para la zona de Cartagena en 
Lãs Villas, pero el trabajo en las colônias eran iguales o peores (...). Mis 
principales años de juventud me los pasé de um lado para outro: de Las Villas 
para ciego de Ávila, después Camagüey, otras SantaCuz del Sur, Céspedes. 
Hacía de todo: cortador de caña, estibador en los centralesazucareros, 
cocinero y, por último, me hice, por um amigo, pocero o sea abridor de pozos 
artesanos (...) (TUDELA: 1997, p.45). 
  

Como a produção camponesa era familiar havia uma certa 

mobilidade nas relações de trabalho, permitindo ao camponês trabalhar nas 

terras de administração das centrais, também como assalariados nos períodos 

de safra, retornando à sua própria terra nos períodos de entre safra. 

Para assinalar o peso que possuía o trabalho do camponês nas 

terras de administração, como trabalhadores assalariados durante a safra, nos 

remetemos aos estudos estatísticos dos censos de 1943 e 1953 tendo como 

premissa o método comparativo. 
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No ano de 194358 o censo apresentava um grande decréscimo de 

trabalhadores assalariados nas centrais, por outro lado apresentava um 

aumento expressivo do campesinato. No entanto, os dados foram recolhidos 

num período de entressafra, onde os camponeses se encontravam 

trabalhando em suas próprias terras.  

Entretanto, no censo de 195359 as pesquisas estatísticas foram 

realizadas no período de safra, coincidindo com o auge da produção nas 

centrais. Nesse censo percebemos a enorme elevação do número de 

trabalhadores assalariados nas centrais, verificando-se um drástico 

decréscimo no número de camponeses, já que se encontravam trabalhando 

como assalariados nas terras de administração no período de maior captação 

de mão-de-obra.  

Com base nos censos de 1943 e 1953 podemos inferir a 

transitoriedade da mão-de-obra envolvida na economia do açúcar. Dessa 

forma, nos tornou possível demonstrar a presença do camponês como 

cortador de cana nas centrais, corroborando dados que atestam a importância 

camponesa na revolução industrial do açúcar e o papel da cultura de trabalho 

do imigrante canário nesse processo. 

A primeira obra que abordou o tema sobre o campesinato no 

Caribe foi realizada por Sidney Mintz60, seguida apenas, em anos mais 

recentes, pela investigação sobre o campesinato na República Dominicana, 

tendo poucos trabalhos em Porto Rico e menos ainda em Cuba. Nos anos 90, 

foram produzidos numerosos estudos sobre o campesinato caribenho, mas no 

caso cubano ainda existem apenas os estudos sociológicos e estudos sobre 

famílias que reportam ao presente sem, contudo, penetrar em sua 

historicidade. 

                                                        
58 Censo Geral de Cuba de 1943. 
59 Censo Geral de Cuba de 1953. 
60 MINTZ, Sidney. Caribean Transformations. Baltmore: Baltmore University Press, 1984. 
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Significant changes over time in the life-style of plantation 
history. This typology has two points of reference. On the one hand, it is 
based on determinable changes in the economy of a single region of one 
Caribbean island, which we shall undertake to describe in some detail. On the 
other, it suggests something about the relationship between such changes and 
the patterning of local life, a relationship that may be further tested against 
comparable  histories in other regions, such as the northeast coast of Brazil 
and the Guianas. Hence the wider intent is to formulate a developmental 
schema marked by regularities that may hold for other cases. (MINTZ: 1984, 
p. 95-96).  
 

Mintz considera que o campesinato caribenho é reconstituído 

graças às diversas experiências que participavam na sua formação na 

plantação de cana. No entanto, ao colocar a inserção do camponês em função 

da plantação como única razão para sua participação no processo produtivo 

acaba se tornando uma grave erro.  

Antes do século XIX o processo migratório em massa de canários 

a Cuba foi encaminhado para a colonização nas regiões despovoadas da Ilha, 

de fronteira marginalizada e autóctone e endereçados, sobretudo, para o 

tabaco ainda que, também foram para o açúcar. Não existem, contudo, 

interpretações que recuperem o processo de formação do campesinato 

cubano nem tampouco tem sido discutido o papel da migração canária na 

revolução do açúcar. 

A obra de Francisco Pérez de la Riva61 continua sendo uma 

exceção.  No entanto, ao focalizar em seu trabalho a propriedade da terra e o 

território, acaba por perder a perspectiva do homem, se constituindo em uma 

história que adota a apropriação do território em distintas épocas. Assim 

mesmo, nessa obra não há constatação sobre a pequena propriedade 

camponesa em seu caráter de produção familiar.      

                                                        
61 RIVA, Francisco Pérez de la. El negro  y la tierra, el conuco y el palenque. Havana: Academia de la 
Historia, 1952.     
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A urgência de se processar investigações sobre a formação do 

campesinato caribenho e, sobretudo, do campesinato cubano é bastante 

perceptível. No caso cubano, existe uma opinião quase unânime acerca desse 

assunto, que relega o papel do campesinato e valoriza o latifúndio e o 

escravismo. Apenas a obra de Naranjo e García62 refere-se ao colonato como 

forma potencializada graças à aparição e o desenvolvimento das centrais 

açucareiras. Também como difusor da pequena propriedade camponesa e 

estimulador da imigração de famílias, sobretudo, canárias até os anos 30 do 

século XX, mas ainda que observem este fato não o desenvolvem.  

Se num primeiro momento, a lavoura escravista e o engenho 

necessitaram das pequenas propriedades camponesas como fronteira física e 

simbólica e ainda para o trabalho livre, posteriormente – durante as primeiras 

três décadas do período republicano em Cuba – tanto o latifúndio quanto as 

centrais continuaram entregando uma parte de suas terras a famílias de 

camponeses canários, seja através de arrendamento ou de parceria, na 

maioria dos casos.  

Fe Iglesias ao analisar a Revista Económica de 1878 apresenta 

algumas discussões, não apenas referentes à mudança do sistema de trabalho, 

mas à própria indústria: 

En 1880 se decía que era preciso llevar al ánimo de los 
hacendados la necesidad de variar por completo el sistema de trabajo en sus 
fincas, de manera que se concentraran en el cultivo de la caña o en la 
fabricación de azúcar, como único medio de superar las críticas condiciones 
en que se encontraban y la única forma de introducir las innovaciones ya 
resueltas por los competidores, tanto en la parte agrícola como en la 
industrial. (IGLESIAS: 1999, p.37).         
 

Durante o período da escravidão em Cuba – que durou até a 

década de 1880 – a capacidade do próprio processo de produção industrial 

                                                        
62 NARANJO, Consuelo Orovio e GARCÍA, Gonzales. Medicina y racismo en Cuba. Tenerife: Centro de la  
Cultura Canaria, 1996. 
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do açúcar era limitada. Tendo em vista a baixa produtividade nas zonas de 

cultivo da cana-de-açúcar da Ilha, esta situação conferia uma verdadeira 

estagnação da economia canavieira, sobretudo, levando-se em conta a falta 

de tecnologia tanto no cultivo quanto na elaboração do açúcar, atribuindo ao 

setor açucareiro uma saída imediata: ou se lançava a novas relações de 

trabalho  – como a proposta de divisão do trabalho – e aos novos rumos 

tecnológicos na produção industrial do açúcar, ou ficava à deriva no mercado 

internacional.   

Considerando o modelo de trabalho escravo e a tecnologia 

rudimentar que se aplicava nos engenhos de Cuba até os anos 80 do século 

XIX, temos a seguinte explicação segundo Reynoso: 

La mayor parte de las tieras cultivadas se dedicaban a la 
explotación cañera. Los métodos atrasados utilizados y el agotamiento de la 
fertilidad del suelo, demandaban, en períodos cortos la tala indiscriminada de 
los bosques y el mayor número de esclavos africanos. (BUSTAMANTE: 
1984, p.30).    
 

Os engenhos, contudo, sempre tiveram mais capacidade de 

produção sem utilizar, o que igualmente limitou a extensão das propriedades 

e as áreas de cultivo da cana. Logo, os engenhos em Cuba não trabalharam 

com capacidade máxima de produção até o final do século XIX, dando 

inversamente o caráter dependente da capacidade industrial com relação ao 

cultivo. 

Tais dificuldades inerentes ao processo produtivo – da então 

economia escravista cubana de meados do século XIX – tornaram cada vez 

mais eminente à necessidade de uma grande modificação, já que não se 

tratava de uma competição no mercado interno e sim, de uma competição 

direta no mercado externo mundial. Deste modo, não investir em tecnologia 

levaria a uma fatal estagnação, colocando Cuba na berlinda da economia 

mundial.   
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              Para solucionar os problemas em torno da necessidade do 

desenvolvimento industrial, foram introduzidas as mais modernas máquinas 

com tecnologia de última geração, durante o processo de instalação das 

principais centrais em Cuba a partir de 1880. E para fazer frente a essa nova 

tecnologia implantada nas centrais, deu-se início a uma valorização da mão-

de-obra qualificada para a plantação, capaz de desenvolver o cultivo da cana 

ao ponto de atender a demanda das centrais a pleno vapor.Segundo Fe 

Iglesias, a mudança no setor açucareiro veio a provocar transformações 

profundas no conjunto da sociedade, abrindo precedentes às modificações 

também no cultivo da cana e nas relações de trabalho. 

El cambio más  significativo en el terreno económico se produjo 
en el sector azucarero, elemento básico de la economía y la esfera más 
dinámica, de aquí el proceso de concentración azucarera propiciara 
transformaciones trancendentales en el conjunto de la sociedad, su estructura 
clasista y las relaciones sociales.  (IGLESIAS: 1999, p. 04 ). 
 

O espírito transformador atingiu o espaço63 de cultivo da cana. É 

nesse espaço que se percebe a presença dos imigrantes canários, causando 

certa inquietação acerca do por quê deles no momento crucial de mudanças 

do engenho para a central. Pode-se explicar tal situação se baseando em dois 

elementos: primeiro, tendo em vista a escassez de mão-de-obra após o 

termino da escravidão; segundo, tendo em vista o aumento significativo da 

produção das centrais, exigindo maior quantidade de trabalhadores.    

A cultura escravista havia plantado suas marcas em Cuba, o que 

dificultava a lida dos proprietários de terras com os trabalhadores livres em 

suas propriedades e nas centrais.     

                                                        
63O espaço constitui-se nas centrais e todo ambiente que se relaciona a elas, não apenas enquanto meio físico 
ou como a terra, mas como meio das relações sociais e de trabalho.   
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En comunicación que el Círculo de Hacendados realiza a la 
Asociación Canaria, com fecha de 24 de agosto del mismo año64, se informa 
que se traerá a cuantos canarios así lo deseen sin más condiciones que las de 
reintegrar sus gastos de pasaje com una parte de sus jornales, autorizándose en 
Canarias el embarque de las familias de los emigrantes. (DÉNIZ: 1996, p. 
27).  

 
Para a Associação Canária, a proposta apresentada pelos 

“hacendados” de Cuba ao governo canário foi recebida como algo 

condenável e inumano. De outro lado, segundo Déniz, tais protestos da 

Associação Canária acabavam por não encontrar adeptos entre os próprios 

canários que se dispunham a serem inseridos nos regimes de “contratas”.    

O fragmento apresentado por Déniz (1996) revela algo importante no que diz 

respeito à preocupação pela migração expressa tanto por Espanha quanto por 

Canárias, porém, o elemento mais importante está no interesse dos próprios 

canários na migração.   

Os imigrantes canários foram captados sob propostas de boas 

colocações de trabalho em Cuba, mas a efetivação dessas promessas pouco 

ocorreu, o que caracterizava as intenções de se captar mão-de-obra que 

visasse o menor custo e a maior produtividade.  

El proceso de instalación de nuevos centrales o la conversión de 
las antiguas manufacturas en modernas fábricas se extendió a todo el país, 
asumió características distintas para las diferentes regiones, en dependencia 
de las condiciones en que se produjo y de los antecedentes. (IGLESIAS: 
1999, p. 05 )  

 
Nestas relações de trabalho, formadas no interior do processo da 

transformação produtiva do engenho à central – afirma Iglesias –, se discutia 

acerca da necessidade de uma maior produtividade no cultivo da cana, 

levantando a questão da exigência de uma relação de trabalho diferente 

daquela empregada nos anos de escravidão na Ilha.  

                                                        
64 O ano citado é 1878. 
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Encontramos no imigrante canário esse perfil de trabalhador – que 

se adequava às distinções necessárias ao processo de transição do engenho à 

central – abrigado no perfil da Cultura de Trabalho da Cana que conhecia 

desde séculos anteriores. O conhecimento sobre a disposição, capacidade e 

vantagens dos canários no cultivo da cana já eram conhecidos em Cuba, já 

que a cultura do açúcar que chegou a América foi desenvolvida pelos 

canários e lusitanos de Madeira. 

O aspecto positivo do imigrante canário dominar a Cultura de 

Trabalho da Cana, deveu-se ao fato de anteriormente  – nas Ilhas Canárias – 

terem contato intenso com o cultivo dessa natureza. Isso é que tornou 

possível aperfeiçoar as técnicas de plantio, a escolha das mudas, o 

melhoramento do solo e a queima da palhada para a colheita. A interferência 

da família no processo de formação Canária, tanto na Cultura de Trabalho 

como na Cultura de Migração estão presentes, marcando a influência da 

organização familiar nas etapas. Assim, o imigrante canário chegou a Cuba e 

se instalou diretamente no campo, causando uma interferência no processo 

produtivo da sociedade cubana e se inserindo na revolução do açúcar. 

Por lo mismo que son gentes pobres y sencillas, por lo mismo que 
en muchas ocasiones no reflexionan con la debida madureza sus resoluciones, 
y se lanzan imprudentemente a lo desconocido, confiando sólo en su buena 
estrella, acontece con frecuencia que al llegar a este país, y dar con la 
realidad, se encuentran sin recursos, sin amigos ni parientes que puedan y 
quieran socorrerlos, y sin el conocimiento necesario de las costumbres y 
modo de ser de esta localidad (...)65 
 

Esse fragmento refere-se aos anos 70 do século XIX, momento 

anterior ao período que estamos estudando. No entanto, apresenta um 

exemplo da terrível situação encontrada pelos imigrantes canários ao 

chegarem em Cuba, não muito diferente da situação dos escravos, 
                                                        
65 Memória lida na Junta General de 20 de outubro de 1878. In: Déniz, Gregorio J. Cabrera. Canarios en 
Cuba: Un capítulo en la historia del archipiélago (1875-1931). Cabildo Insular de Gran Canaria:  Las Palmas, 
1996, 23. 
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explicando que o elemento impulsionador da migração não pode 

simplesmente ser focalizado na economia ou na demografia, mas também na 

cultura. Dessa forma, o campesinato deve existir dentro de um sistema 

maior. As quantidades de esforços para sustentar seus meios de produção e 

seus meios sociais e culturais, estarão condicionados à maneira pela qual o 

trabalho está dividido na sociedade a que o camponês se insere, bem como as 

regras que orientam a divisão do trabalho.66   

Os imigrantes canários entraram na sociedade cubana num 

momento em que se buscava uma nova divisão do trabalho e novas relações 

de trabalho na Ilha, de modo a atenderem também as necessidades 

socioeconômicas em Cuba ao final do século XIX. Tais necessidades 

socioeconômicas não possuíram um âmbito unilateral, mas sim um perfil 

bilateral, onde o próprio imigrante canário se inseria dentro do contexto de 

necessidades da época.  

De acordo com Bosa (1996), Forteventura, entre outras ilhas do 

arquipélago canário, emergiu em uma forte depressão econômica ao final dos 

anos vinte, levando muitos de seus habitantes à emigração. Cuba foi cenário 

favorável à emigração, sobretudo porque já tinha muitos imigrantes canários.  

A migração canária, devido ao seu domínio na cultura de trabalho 

na cana de açúcar, resultava mais favorável à nova situação criada a partir 

dos anos 80 do século XIX com as transformações tecnológicas. A própria 

economia do lugar de origem foi igualmente baseada na agricultura – durante 

séculos – mais especificamente como pioneiros no cultivo da cana e na 

elaboração do açúcar. 

El caso de Cuba no es comparable con el de otros países que 
recibieron aún mayor número de inmigrantes. Argentina, por ejemplo, había 
obtenido su independencia en 1810, estaba lejos de los polos imperialistas, la 
corriente inmigrantoria se equilibraba entre italianos y españoles, y – sobre 
todo – su soberanía nacional no era cuestionable. Lo mismo puede decirse de 

                                                        
66 WOLF, Eric R. Excedentes Sociais – Fundo Cerimonial.  In: Sociedades Camponesas. 1976. 
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Brasil, Australia, Nueva Zelandia, etc. Cuba, geográficamente situada en el 
área de contacto del capitalismo periférico, había de sufrir mayores riesgos y 
presiones, tal como México, pero esta nación logró mantenerse al margen de 
las corrientes migratorias mundiales. (RIVA: 1973, p.14). 
 

O fragmento de Pérez de la Riva discute o caso específico de Cuba 

– em comparação a outros países que sofreram o processo colonial moderno 

– é um desdobramento de sua discussão anterior acerca da imigração 

golondrina67.  

É importante se ter em conta que os imigrantes canários – muitos 

deles – entraram em Cuba a partir da imigração golondrina, no entanto, os 

canários se diferenciaram do sentido original dessa imigração, passando de 

imigrantes de trabalhos sazonais para uma imigração de fixação mediante as 

possibilidades de se integrarem ao campesinato cubano.               

Os imigrantes canários que seguiram para Cuba foram 

direcionados inicialmente para o trabalho nas centrais. Mas foram desviadas 

quase que na sua totalidade para as áreas de cultivo, onde se fixaram em 

definitivo como colonos na modalidade de meeiros ou agregados, no maior 

número de casos. Para La Riva, tanto Cuba como os próprios imigrantes 

foram vítimas daquilo que ele definiu como Capitalismo de Plantação – 

termo que se refere ao capitalismo periférico – apresentando as seguintes 

considerações: 

Junto con los criollos – y aun más que ellos, en su doble condición 
de trabajadores y de extranjeros – todos fueron explotados por el imperialismo 
y sus aliados nacionales. Y debemos recordar siempre que en muchas 
ocasiones los inmigrantes también participaron, y a veces masivamente, en las 
luchas del proletariado cubano  contra sus explotadores nacionales o 
extranjeros. (RIVA: 1973, p.14).  

 
La fuerte inmigración española y canaria de los dos últimos 

decenios del siglo XIX tampoco fue capaz de distorsionar la estructura 
demográfica, a causa de su carácter marcadamente trashumante o golondrina, 

                                                        
67 Imigração golondrina é atribuída aos grupos de imigrantes cujo caráter era puramente de se integrarem aos 
grupos de trabalho, não fixando-se no país de destino, possuindo um fluxo sazonal.    
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como se dirá más tarde. De 1850 a 1899 llegaron probablememente unos 
900.000 inmigrantes europeos, (90% al menos eran españoles y canarios), 
pero de ellos sólo quedaban 129.240 al finalizar el siglo. En términos 
demográficos, lo más negativo de la herencia colonial fue que se concentró en 
determinadas porciones de las regiones occidental y central cuya superfície no 
llegaba al 20% del total, pero que sumaba más del 60% de la población.. 
(RIVA: 1973, p. 17-18). 
 

Para La Riva (1973), a freqüente utilização de trabalhadores 

temporais, na economia da cana, não foi capaz de aumentar a população 

branca na Ilha. Assim, ao analisarmos os assentamentos camponeses em 

Cuba, percebemos a existência de um contingente de imigrantes canários 

assentados na terra, contradizendo o princípio do movimento golondrino na 

Ilha.  

A possibilidade de se obter os dados que expressam a fixação do 

canário como colono, pode se dar não mediante os estudos acerca do 

operariado braçal assalariado, mas sim, direcionando os estudos para o 

campesinato, onde o imigrante canário se fixou enquanto camponês – como 

forma de verificar a situação desse imigrante dentro de uma realidade de 

trabalho livre – que se apresentava desde os primórdios da colonização 

espanhola e que se intensificou a partir da segunda metade do século XIX.         

Los grandes propietarios agrícolas prefieren hombres solos, y la 
Asociación68, con dificultad, había logrado colocar unas veinte familias, a las 
que los hacendados dan tierras y alimentos que serían devueltos con fruto de 
la primera cosecha (...) Para la Asociación este sistema, el único admisible  
para la dignidad del inmigrante, estimula al trabajador y le permite mantener 
una familia con un orden y moralidad imposibles en las cuadrillas y 
barracones. (DÉNIZ: 1996, p. 24). 
 

Essa opção dos grandes proprietários apresentada por Gregório J. 

C. Déniz – corresponde ao século XIX – dificultava a permanência do 

canário enquanto operário, já que possuía a característica de migração 

                                                        
68  A Asociación Canaria de Beneficencia  y Protección Agrícola foi fundada em Havana em março de 1872.  
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familiar. A opção mais acertada era o deslocamento desses imigrantes para o 

trabalho no cultivo da cana, oferecendo a eles lotes de terras. Mas os 

canários, mesmo assentados na terra, acabavam trabalhando nas centrais 

freqüentemente nos períodos de produção das centrais.     

(...) desde 1875 y en previsión de la emancipación de los esclavos 
afrocubanos, en Cuba se produce un fuerte debate en torno a la posibilidad de 
sustituirlos por blancos libres. Ejemplo de ellos son los proyectos de “Las 
colonias militares”de Francisco Ibáñez (1881) y el proyecto Moret (1879) de 
promover la inmigración a Cuba de 10.000 españoles y canarios, además de 
30.000 asiáticos, con  el objetivo de bajar los salarios, sustituir a los esclavos 
libertos, que se creía no trabajarían más (...) (TUDELA: 1997, p. 21).   
 

A diferença entre o trabalho escravo negro e o trabalho realizado 

pelo imigrante canário foi destaque na época. Enquanto o lugar do negro era 

o engenho e a plantação, o lugar do canário se sobressaiu em definitivo na 

plantação próximo à sua moradia. 

As representações culturais, sociais e de trabalho do lugar de 

origem, permitiram a recriação e resignificação a partir de sua própria 

cultura – agregando-se a esta os elementos particulares de Cuba – levando os 

imigrantes canários a se estabelecerem como agricultores, o que permitia a 

fixação até mesmo de suas famílias. Embora chegaram na Ilha seguindo o 

sistema de “contratas”, terminaram fixando-se na terra.  

Com a implantação das centrais, a capacidade industrial teve um 

crescimento exorbitante, o que refletiu na necessidade de se intensificar e de 

se expandir o cultivo da cana. Esse cultivo deveria atender as novas 

necessidades das centrais, sendo então um estímulo à utilização de 

imigrantes canários no cultivo da cana.     

As empresas norte-americanas, donas da maioria das centrais em 

Cuba, diferentemente dos “hacendados” cubanos, percebiam a mão-de-obra 
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segundo as suas necessidades e critérios de salários, já que eram atrativos 

aqueles trabalhadores mais baratos, como no caso dos antilhanos.  

De outra forma, deve-se ter em conta a grande necessidade de 

obter mão-de-obra qualificada imediata, não ligada especialmente na 

elaboração do açúcar, mas para o cultivo da cana. Levando em conta o 

rápido desenvolvimento que o açúcar imprimiu à Ilha a partir dos anos 1880, 

rompendo com o modelo dos engenhos do século XIX. Além de se entender 

que a captação de trabalhadores se constituía num mercado promissor, 

envolvendo mediadores e pessoas que ofereciam as vagas de trabalho.  

Assim, percebemos que a central tinha terras de administração e 

mantinha relações com os camponeses colonos do entorno. Certamente que 

alguns obstáculos eram criados à fixação de famílias canárias na terra.  

Sin embargo, sus intentos de protección del inmigrante quedaban 
obstaculizados por los mecanismos del trabajo en Cuba, realizado en 
cuadrillas, com salarios cortos y habitación y comida casi en común, lo que 
hace especialmente difícil la integración de las estructuras familiares en los 
ingenios azucareros. (DÉNIZ: 1996, p. 23-24).           
 

Segundo Bosa (1996), as Ilhas Canárias se apresentam como zona 

dependente das metrópoles européias, sendo próprio o caráter de grande 

desenvolvimento do setor primário de sua economia, como no caso da 

agricultura. Ele se refere ao modelo econômico primário das Ilhas Canárias 

como possuidor, em sua constituição, de escassez de indústrias, dualidade de 

uma agricultura variada: de um lado formada por cultivos de exportação, e 

de outro, de cultivos de subsistência69. Essa dualidade na economia era 

resultado de seu perfil monoprodutor e monoexportador, que tinha na cana e 

na elaboração do açúcar seu carro chefe.  
                                                        
69 Os dados acerca do hiper desenvolvimento do setor primário nas Ilhas Canárias foram obtidos em BOSA, 
Miguel Suárez. Recuperación y crisis de la economía canaria ( 1920-1936 ).. Las Palmas: Benchomo, 1996, 
6-7.     
 
 



 

85 

Os canários se especializaram na agricultura seguindo o modelo 

econômico apontado por Bosa . No entanto, nas últimas décadas do século 

XIX e primeiras décadas do século XX, Cuba se aproveitou desse 

conhecimento dos canários na cana para obter grandes extensões de cultivo 

da cana, visando atender a capacidade de produção das centrais.    

Fazer uso de uma mão-de-obra qualificada para o cultivo da cana 

não era o suficiente. Era necessário desenvolver a tecnologia na produção do 

açúcar em Cuba, abrindo espaço para uma crescente intensificação de 

pesquisas científicas direcionadas para esse setor. No prólogo do livro Del 

ingenio al central, Alejandro G. Álvarez apresenta o seguinte: 

El azúcar también resultó determinante en la introducción de las 
ideas científicas y en la aplicación de la tecnología en Cuba, para marcar 
consciência su impronta un modo de vida y la estructura demográfica de la 
isla .El azúcar generó una cultura que fue sinónimo de opulencia y también 
de miseria y opresión. (FE IGLESIAS: 1999, p.VII).        
 

 Tais incentivos às idéias que pudessem alavancar a produção 

açucareira formaram a vanguarda das pesquisas científicas durante o século 

XIX em Cuba. Seguindo essa tendência, o cientista Alvaro Reynoso 

publicou no dia 17 de abril de 1864 um artigo no Diario de la Marina, onde 

anunciava uma nova descoberta que revolucionaria a indústria açucareira, 

num custo econômico bastante acessível a todos, segundo suas próprias 

constatações: 

Este nuevo procedimiento descansa esencialmente en la aplicación 
del frío a la extracción del azúcar disuelta en los líquidos que la contienen. 
Hasta el presente se había separado, eliminado el aqua por medio del calor, lo 
cual a más de los inconvenientes que presenta por el costo del combustible 
ocasiona pérdidas en virtud de la acción del calor y del agua sobre el azúcar. 
Mi procedimiento es del todo distinto, en él no se aplica el calor y lejos de 
reducir el agua al estado de vapor, se la congela por el  frío, se separa el hielo  
entonces producido y  así se consigue una disolución más o menos 
concentrada, la cual bien puede continuarse concentrando por los métodos 
conocidos, bien aún es posible prolongar la acción del frío hasta hacer 
precipitar o cristalizar el azúcar contenido en el líquido. (BUSTAMANTE: 
1984, p.100 ).       
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Mesmo sem ter sido levado adiante a implantação de seu projeto 

no mercado açucareiro – seus motivos não foram revelados pelo inventor – a 

nova técnica desenvolvida pelo cientista Alvaro Reynoso  demonstra uma 

freqüente preocupação – claramente explicitada a partir da segunda metade 

do século XIX – no sentido de se desenvolver cada vez mais a indústria 

açucareira cubana no final do século XIX, cujo objetivo central se firmava 

sempre em levar Cuba à vanguarda competitiva do mercado açucareiro 

internacional e afastar o perigo do ostracismo.  

As relações formadas entre as centrais açucareiras, os imigrantes 

canários e o campesinato cubano se integraram ao processo de 

desenvolvimento da economia açucareira e da tecnologia em Cuba, 

proporcionando a formação de um campesinato capaz de atender as 

necessidades de mercado do período, partindo das relações entre as 

diferentes etnias que se agregaram nesse período.     
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CONCLUSÃO 

 

 

Nosso trabalho intitulado - “Os Canários em Cuba: uma cultura de 

migração e de trabalho erigindo  a revolução do açúcar” (década de 80 do 

século XIX à década de 30 do século XX) – constituiu-se num desafio, 

primeiro por trabalhar com uma Ilha caribenha e um contingente migratório 

do Arquipélago Canário.  Ao propormos um trabalho a partir das últimas 

décadas do século XIX, obrigatoriamente teríamos que nos aprofundar no 

universo que se compreendeu todo ele, num confronto revelado ainda no 

próprio título, que seria o processo de transição do engenho à central, o qual 

é denominado de revolução do açúcar em Cuba. 

Foi nesse universo de desafios que nos embrenhamos. Para atendê-

los elaboramos como escudeiros as nossas hipóteses, não menos 

desafiadoras, que refletiam firmemente nossa inquietação. Formulamos, por 

um lado,  uma hipótese que tentou identificar o processo migratório canário a 

Cuba como elemento proveniente de uma cultura de migração canária. Por 

outro, a segunda hipótese visou apresentar os elementos que se fizeram 

mister a presença do imigrante canário em Cuba de maneira evidente, 

inseridos de forma importante no processo de industrialização açucareira 

com a implantação das centrais em Cuba. 

Para iniciarmos nossa trajetória tentamos traçar um panorama do 

processo histórico cubano, identificando os principais elementos diretamente 

vinculados a imigração canária, ao trabalho imigrante no momento de 

transição dos engenhos às centrais e das relações políticas, sociais e 

econômicas que permearam o período estudado. 
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O objetivo de termos apresentado inicialmente um panorama 

histórico de Cuba, foi justamente o de intimidar-nos ainda mais com o os 

elementos tão ricamente diversos que se constituíram o processo histórico 

cubano deste período. Lembrando que a pesquisa histórica acerca de 

qualquer assunto é instigante e árdua, ainda mais se tratando de um mundo 

caribenho, o que nos leva, inexoravelmente, a ampliar da melhor maneira 

nossos conhecimentos acerca do objeto e dos sujeitos estudados. 

Percebemos então, que antes mesmo da abolição da escravidão em 

Cuba, havia um contingente de trabalhadores livres inseridos no cultivo da 

cana e na elaboração do açúcar nos engenhos, onde muitos deles eram 

provenientes das Ilhas Canárias e participaram diretamente no processo de 

transição do trabalho escravo ao trabalho livre em Cuba. 

Discutimos acerca das questões agrárias na Ilha, apresentando o 

modelo tradicional das propriedades rurais até os anos 70 do século XIX, 

seguido da inserção do sistema de colonato em Cuba a partir dos anos 80 do 

século XIX, bem como da participação do imigrante canário no regime de 

colonato, as formas de trabalho e pagamento da qual estavam sujeitos. 

Apresentamos o modelo político que se apresentava em Cuba neste 

período, suas correntes políticas e a forte tendência conservadora que se 

perpetuou através do modelo eleitoral amplamente excludente, restringindo a 

participação política aos grupos das elites. 

Dentro dessa incursão no processo histórico cubano, trabalhamos 

as reformas econômicas vivenciadas na ilha a partir de 1880, com a inserção 

do açúcar antilhano, francês e alemão, concorrendo diretamente no mercado 

externo com o açúcar cubano, apresentando o mercado norte-americano 

como via eficiente de escoamento de mais de 2/3 do açúcar da Ilha, 

resolvendo a crise da concorrência no mercado externo e abrindo 

definitivamente a economia açucareira cubana aos interesses dos Estados 
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Unidos, favorecendo a implantação das centrais cujo capital era 

fundamentalmente norte-americano. 

Com a fixação definitiva da industrialização açucareira em Cuba, 

os movimentos migratórios se intensificaram entre os anos de 1880 e 1920, 

impondo o urgente fomento à mão-de-obra de imigrantes, inseridos aí os 

canários como grupo de maior intensidade migratória e de maiores interesses 

por parte dos contratadores. 

Após termos nos inserido no universo histórico cubano, 

procuramos apresentar uma ampla discussão acerca da migração canária a 

Cuba. Tal momento tinha como objetivo estabelecer um universo explicativo 

capaz de nos auxiliar na construção dos elementos vinculados a nossa 

primeira hipótese.  

Era necessário compreendermos as diferentes visões 

historiográficas que explicam o processo migratório canário a Cuba, como 

forma de  percebermos como tais visões se processaram, a fim de estabelecer 

uma outra possibilidade condizente com o sujeito histórico, onde as várias 

vertentes trataram das perspectivas econômicas, pelos interesses das elites, 

vinculadas aos aspectos demográficos, mas que não percebiam claramente o 

papel das relações sociais que perpassam o processo migratório que culmina 

numa teia de relações interpessoais, de parentesco e de etnia, que perpassa 

um universo mais abrangente e mais complexo para se explicar imigração 

canária em cuba.  

Temos em conta os relatos de canários que falaram de suas vidas, 

de seus trabalhos, de seus ganhos e suas relações na terra, nos engenhos e, 

finalmente, nas centrais. Homens que foram capazes de se identificarem 

enquanto sujeitos históricos, por apresentarem uma visão acerca do processo 

em que eles se percebem inseridos no processo ativamente, onde nos é 

possível identificá-los enquanto uma cultura de migração, por encontrarmos 
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na cultura todo esse dinamismo e personalidade do imigrante canário 

vinculado ao processo migratório. 

É importante ressaltarmos o papel da historiografia como um todo, 

seja ela tida como tradicional ou não, lembrando que a pesquisa caminha 

partindo de algum ponto, mas que inegavelmente devemos assumir nosso 

papel ao procurar nos enveredarmos à novas possibilidades que tentam 

contribuir para a construção de novas visões. 

Tivemos ainda mais uma batalha, travada na tentativa de 

estabelecer uma visão clara do que seria o imigrante canário inserido numa 

cultura de trabalho da cana. Partimos para uma análise acerca dos estudos 

que se referiam às formas de trabalhos empregados em Cuba na economia 

açucareira, com o objetivo de identificar onde se enquadrava o trabalhador 

canário e sua relevância na produção, mapeando o processo de transição do 

engenho à central, bem como as peculiaridades do imigrante canário nesse 

processo. 

Chegamos a percepção de que o imigrante canário participou de 

todas as etapas do processo econômico açucareiro, da sua implantação à sua 

industrialização, ocupando postos de trabalhos das mais variadas 

modalidades e importâncias.  

O imigrante canário detinha conhecimentos eficientes das técnicas 

de plantio, escolha de mudas e de ponto de colheita, além de se adaptarem a 

plantação devido a sua condição camponesa no lugar de origem. Os 

trabalhos nas centrais também eram exercidos freqüentemente pelos 

imigrantes canários, sendo identificados como homens fortes e eficientes nas 

mais variadas atividades das centrais.  

Perceber a cultura de trabalho dos imigrantes canários vinculados a 

economia açucareira permitiu compreender a presença deles em Cuba de 

maneira tão evidente, criando uma particularização dos canários enquanto 
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Isleños, diferenciando-os de outros grupos étnicos de maneira a vincula-los a 

própria história da produção açucareira da Ilha.                                             
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