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RESUMO

Este trabalho constitui-se em uma análise das relações interétnicas entre 
os trabalhadores dos Centrais Açucareiros cubanos nas primeiras décadas do século XX 
(1913-1933). 

Os trabalhadores destes centrais eram compostos por diversas etnias 
(cubanos, haitianos, jamaicanos e espanhóis). A convivência destes dentro de um espaço 
como o central, representa o grande fluxo imigratório para Cuba, durante o auge da 
produção açucareira. As grandes empresas norte-americanas e mesmo espanholas e 
cubanas, donas dos centrais, representam a expansão capitalista promovida pelo neo-
colonialismo do século XX, aliado à esta expansão está a transculturação entre as 
culturas caribenhas e também a do espanhol.

As relações interétnicas dentro dos centrais propiciam uma análise da 
cultura destes diversos grupos, suas crenças, suas músicas, suas línguas e hábitos, que 
em alguns casos acabaram sendo incorporados pela cultura cubana. 

COUTO, Kátia Cilene do. Relações interétnicas nos centrais açucareiros cubanos     
(1907-1933)

         Goiânia, 2001, 130 páginas. Dissertação (Mestre em História). Faculdade de 
Ciências Humanas e Filosofia – Universidade Federal de Goiás. 
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APRESENTAÇÃO

Até o momento não tem sido estudada  pela historiografia cubana a 

importância das relações interétnicas produzidas pelos  trabalhadores imigrantes, seus 

efeitos sobre a formação das identidades e sua influência sobre a cultura cubana. O que 

notamos é que os estudos que tratam da imigração para Cuba, apresentam propostas 

particulares deste movimento, ou seja, analisam pormenorizadamente o grupo de 

imigrantes selecionado. Há uma ausência de estudos que aprofunde as relações étnicas e 

culturais estabelecidas pelos imigrantes dentro dos espaços das plantações, 

especialmente no dos centrais.

Por razões talvez óbvias, a historiografia apresenta inúmeros 

trabalhos sobre os imigrantes espanhóis; alguns sobre os antilhanos, e pouquíssimos 

trabalhos sobre outros grupos menores: norte-americanos, italianos, árabes, etc. Apesar 

do indiscutível predomínio hispano-africano, como comentam alguns autores, o  caráter 

heterogêneo da formação etnocultural cubana não permite discriminar a nenhum dos 

grupos restantes que  tiveram contatos e intercâmbios de informação etnocultural e que 

de alguma forma provocaram mudanças e incorporaram elementos culturais no contexto 

dos processos étnicos de Cuba, contribuindo para o enriquecimento, desenvolvimento e 

peculiaridade da cultural cubana.

Destacamos a importância das fontes documentais presentes no 

Centro de Estudos do Caribe utilizadas nesta pesquisa, onde tivemos acesso a uma vasta 

correspondência entre a administração do central Hershey e os representantes dos 

sindicatos do trabalhadores deste central. Estas cartas nos forneceram elementos para 

conhecer a relação estabelecida entre os trabalhadores, que exigiam melhores salários e 
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condições de trabalho e a posição destas empresas frente a problemas como as greves e a 

repatriação dos imigrantes. Utilizamos também o censo populacional de Cuba de 1943, e 

o documento elaborado pela Foreign Association Problemas de la Nueva Cuba, para 

entender os fluxos populacionais no país e  aspectos de caráter social do povo cubano 

apresentados neste último documento. 

Em Cuba tivemos acesso aos Anuários açucareiros, importante fonte 

para a apreciação não só das correntes imigratórias, mas também da estrutura da 

indústria açucareira; analisamos ainda o jornal Diário de La Marina, um importante 

periódico que apresenta em uma edição especial de 1918 os diversos centrais de Cuba, 

seus administradores, produção e funções dos trabalhadores. 

Além das fontes descritas consideramos também a história oral e a 

literatura para nossa pesquisa. A primeira nos forneceu elementos para entender as 

permanências e as subjetividades presentes na memória dos migrantes. O CECAB possui 

uma série de entrevistas realizadas pela equipe de Historiadores Orais de Cuba. As 

entrevistas foram realizadas com trabalhadores e filhos de trabalhadores dos centrais 

Chaparra e Delícias, localizados na parte oriental de Cuba. Quanto a utilização da 

literatura, achamos importante inserir dois livros, Ecuê-Yamba-ô de Alejo Carpentier e 

Batey de Pablo de La Torriente –Brau. A literatura também nos apresenta aspectos da 

subjetividade da sociedade que estão presentes na narrativa dos autores.

Os anos que delimitam o corte  - 1913/1933 – não constituem uma 

camisa de força,  foram determinados a partir de uma ótica histórica. No ano de 1913 é 

autorizada a entrada de imigrantes  legalmente em Cuba, e em 1933 acontece a 

repatriação dos imigrantes haitianos;  também foi o ano do fim da ditadura de Machado, 

derrubada por um movimento anti-imperialista que representa o início de uma nova 

política norte-americana para a América Latina e especialmente para Cuba.
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Dado que o universo da cultura étnica é praticamente inesgotável se 

fez necessário concentrar o interesse em um reduzido conjunto de indicadores. 

Selecionamos as relações de trabalho e as expressões culturais apresentadas pelos 

diversos grupos de imigrantes. 

Nosso interesse não é o de esgotar o objeto de estudo em uma só 

direção, se não expor a variedade de ângulos que podem propiciar novas incursões a 

outras pesquisas. A estrutura do trabalho será apresentada em três capítulos. No primeiro 

fazemos uma análise teórico-metodológica da bibliografia, fontes e conceitos que serão 

utilizados no trabalho. Partimos da análise da região Caribe para explicar que os centrais 

assim como a região apresenta-se como uma fronteira, onde o movimento de distintas 

culturas torna o espaço destinado às plantações um local de encontros e de recriação 

cultural.

No segundo capítulo apresentamos os fatores que promoveram a 

incorporação dos imigrantes aos centrais. Analisamos as leis que implementaram a 

legalização da contratação dos trabalhadores estrangeiros, a intervenção da United Fruit 

junto ao governo cubano para aprovar a entrada dos imigrantes e as diferenças culturais 

entre eles. 

No terceiro capítulo apresentamos os centrais, sua estrutura, os 

espaços de convivência dos trabalhadores. Neste capítulo vamos explicar como acontece 

o encontro e a convivência entre os imigrantes, utilizando para isso as diversas fontes 

apresentadas nesta pesquisa, principalmente as entrevistas realizadas nos centrais pela 

equipe de historiadores orais.

Os conceitos Cultura de Migração  e de Trabalho serão utilizados 

para explicar como o movimento de populações em busca das áreas de plantação, 
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apresenta-se na maior parte dos países caribenhos,  aliado a outros elementos, tais como, 

a religiosidade, a presença do negro e suas culturas, e a própria plantação como o  local 

de trabalho onde se estabelecem as relações entre os diferentes conceitos usados pelos 

diferentes para definirem o Caribe.

Para entendermos o encontro cultural dos imigrantes dentro dos 

centrais, utilizamos dois conceitos: transculturação e dinâmica cultural. O primeiro 

conceito foi definido por Fernando Ortiz, para explicar que o encontro entre diferentes 

culturas provoca um trânsito entre elas. Os elementos de uma cultura são apresentados, 

transformados no encontro entre grupos diferentes, dando origem a uma nova cultura. O 

conceito transculturação, diferentemente de aculturação, não invalida uma cultura pela 

outra, ao contrário, nos possibilita entender que tanto na cultura cubana, como nas 

demais, onde existiram o convívio de grupos com culturas distintas, a cultura dominante 

recebe elementos da cultura dominada e vice-versa. Portanto, por mais que alguns 

grupos imigrantes tenham sido considerados indesejáveis pela elite cubana, ocorreu uma 

impressão dos elementos culturais destes grupos na cultura nacional do país. Aliado ao 

conceito de Ortiz,  utilizamos o de dinâmica cultural   para explicar que a transformação 

cultural de um povo se dá por fatores externos, sejam eles, políticos e econômicos, tanto 

quanto internos, os morais e éticos que concernem à subjetividade do próprio indivíduo.  

Trabalhamos com as seguintes hipóteses: até que ponto as relações 

culturais vivenciadas dentro dos centrais, contribuem para a re-criação das identidades 

dos grupos? Os imigrantes antilhanos eram rechaçados pelos trabalhadores dentro dos 

centrais, ou a idéia de imigrantes "indesejáveis", foi uma construção da elite cubana?

Os vários autores que também tem analisado os imigrantes 

trabalhadores em Cuba, apresentam uma visão de que os antilhanos, ao contrário dos 

espanhóis (galegos, canários, etc), não foram bem aceitos pela população cubana, por 
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vários fatores entre eles a baixa instrução, e no caso dos haitianos pela religião, o vodú. 

Nas nossas análises em entrevistas, literatura, e também documentos das empresas 

responsáveis pela contratação, percebemos que os trabalhadores cubanos, ao contrário da 

elite, relacionavam-se com estes imigrantes, e muitas vezes referindo-se a eles como 

bons trabalhadores e pessoas de bem. Portanto, uma das nossas preocupações, foi 

justamente entender a realidade e o mito, construído em torno a imagem dos antilhanos 

pela elite cubana.

Os centrais analisados por nós, serão o Chaparra, Delícias e Hershey, 

sendo que em alguns momentos possamos nos referir a outros também citados nos 

documentos para explicar a análise destes espaços. Os dois primeiros estão localizados 

na parte oriental de Cuba, região que recebeu o maior número de imigrantes e 

investimentos das companies norte-americanas; o segundo localiza-se na província de La 

Habana. 

A realização desta pesquisa foi possível graças ao apoio documental do 

Centro de Estudos do Caribe no Brasil (CECAB), coordenado pela Profa. Olga Cabrera 

e do qual faço parte. Este centro criado em 1999, possui um acervo inédito sobre o 

Caribe e especialmente Cuba, país de nosso interesse. Na verdade o projeto desta 

pesquisa nasceu a partir do meu contato com esta documentação, pertencente à 

biblioteca particular da Profa. Olga, que com a criação do CECAB, foi disponibilizada 

para consulta de todos os interessados nesta temática. Foi necessário viajar a outros 

países para consultar outras fontes. A primeira viagem foi feita para a Espanha; em 

Madrid fiz um levantamento documental na Biblioteca Nacional de Madrid e no Centro 

Superior de Investigaciones Cientificas. O acervo destas duas instituições possui obras 

referentes à migração espanhola para Cuba, o que facilitou a nossa compreensão sobre o 

fenômeno de deslocamento deste grupo de migrantes, e sua trajetória até o país.
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Em Cuba realizei pesquisa na biblioteca e hemeroteca Casa de las 

Américas e na Biblioteca Nacional de Cuba. O acervo destas instituições é riquíssimo e 

se encontra em bom estado de conservação. Nestes arquivos encontrei documentos 

referentes à política cubana para com os imigrantes, jornais do início do século XX que 

nos deram uma idéia da sociedade da época por nós analisada, documentos referentes às 

empresas açucareiras (norteamericanas, cubanas e espanholas), anuários, cartas, etc.

O levantamento documental que será apresentado na pesquisa e que foi recolhido em 

outros paises será incorporado ao acervo do CECAB, para que fique disponível a outros 

pesquisadores.
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CAPÍTULO I

O Caribe como fronteira cultural

O Caribe, histórica fronteira imperial entre potências coloniais e 

neocoloniais (Inglaterra, França, Espanha, Holanda, Estados Unidos) traz na sua 

etimologia as diversas tentativas de sua definição, empregadas ao longo de sua história, 

desde a conquista da região pelos europeus, até o presente século, quando o termo 

Caribe ganha um sentido profuso e de grande alcance. Na concepção de alguns 

estudiosos, o termo Caribe é uma invenção do século XX, arrancada precisamente na 

transição da hegemonia européia à norteamericana e está marcado pelos modelos da 

geopolítica ( GAZTAMBIDE-GEISEL, 1996).

Os limites, as fronteiras do Caribe foram longamente discutidos pelos 

estudiosos desta região, e ainda o são, pois se trata de uma discussão polêmica que 

envolve diversas maneiras de se entender o Caribe, seja ela, política, social ou cultural.

Alguns autores, definiram como sociedades caribenhas às ilhas que formam o “arco 

antilhano insular” que vai desde Cuba até Venezuela, distinguindo as grandes (Cuba, 

Porto Rico, Haiti e República Dominicana) das pequenas Antilhas (Bahamas, Barbados, 

Martinica, Trinidad y Tobago...) ( RIPOLL; GARCIA, 1997). Segundo Gaztambide-

Geisel, o “Caribe Insular” tende a ser sinônimo das  Antilhas e das  West Indies, que 

incluíam as Guianas e Belize, podendo chegar até as Bahamas e Bermudas. Esta 
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denominação do Caribe é a mais utilizada na historiografia e outros estudos sobre a 

região, porque é a única que coincide com os usos mais antigos, que aparecem nos 

documentos, mapas cartográficos dos conquistadores espanhóis e ingleses (IBIDEM). 

Esta mesma denominação é utilizada para dar ênfase à experiência dos países em relação 

à plantação de produtos como a cana-de-açúcar e o tabaco.

A denominação de Caribe geopolítico se refere à junção do Caribe 

insular, América Central e Panamá, esta explicação é a mais usada na historiografia para 

referir-se às relações da região com os Estados Unidos, principalmente depois de 1945.

À definição de Cuenca del Caribe, além dos países descritos nas 

definições anteriores, acrescenta os territórios de Venezuela, partes da Colômbia e do 

México. Esta é a tendência mais recente dentro da historiografia, que se aproxima mais 

da definição de Caribe Cultural, que abrange uma área muito maior, incorporando toda 

a área ao sul dos Estados Unidos até o norte e nordeste do Brasil.

O Caribe definido pelo antropólogo Charles Wagley  cerca de 35 anos 

atrás, também compreende o sul dos Estados Unidos e o norte do Brasil como limites 

para o Caribe. Esta definição destaca a plantação como eixo metodológico de unificação 

dos diversos caribes contidos no grande Caribe. Os  componentes do grupo de 

pesquisadores do New World Group, que surgiu no Caribe anglofóno durante a década 

de 1960 baseiam-se na idéia deste antropólogo norte-americano. Este grupo apresentou 

uma visão do Caribe como parte integrante da “América das plantações”. As 

semelhanças quanto a história e cultura foram destacadas para responder às diferenças de 

linguagem ou influência colonial, como diz Best (1971) neste comentário:

Es cierto que [el Caribe]incluye las Antillas –

mayores y menores- y las Guyanas [...]Pero 

muchas veces el Caribe también incluye el 

litoral que rodea nuestro mar [...] lo que 
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estamos tratando de abarcar en nuestro 

esquema es el fundamento cultural, social, 

político y económico de la “plantación de 

azúcar”, variante del pensamiento colonial.

Como explica Gaztambide, as palavras, assim como todo o humano, 

estão sempre carregadas de histórias e, por tanto, de ideologias, discursos e de 

imaginários (GAZTAMBIDE-GEISEL, 1996). Todas as definições para o termo Caribe 

estão enquadradas dentro de uma postura ideológica e política,  que prefiguram as 

experiências históricas e horizontes de expectativas dos homens do passado. A tentativa 

dos estudiosos em perceber uma unidade  nesse mundo de imaginários, línguas, credos e 

etnias distintas, surge do interesse em precisar quais são os elementos comuns entre os 

povos que compõem a região Caribe. 

Para a formação de um lugar habitado sob o  predomínio de uma 

cultura denominada caribenha, foram necessários o entrelaçamento de várias sociedades, 

várias culturas, que compartilharam suas experiências e suas expectativas para a 

formação do espaço cultural:

En la conceptualización de espacios sócio-

económico-culturales por lo general 

intervienen muchos indivíduos, a lo largo de 

muchos años y en muchos lugares. La 

preocupación por la identificación de un área 

geográfico-cultural no sólo responde al 

ambiente y conocimiento general que priva en 

un momento determinado y en un grupo 

específico de poder; también se relaciona con 

las corrientes intelectuales grupos de 

individuos que  en momentos dados ejercen en 
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los hombres asociados con el poder 

(MONFORT, 1997)

Esta definição de Best (1971) citada por Monfort (1997), permite  

entendermos o Caribe como um lugar onde as culturas herdadas e originárias se recriam 

constantemente, o mesmo acontece nas áreas destinadas às plantações, especialmente 

nos centrais, local onde vivem e convivem centenas de imigrantes de diversas origens e 

principalmente grupos procedentes de outras ilhas das Antilhas. Homi Babba, diz que 

precisamos analisar as relações que incidem na transformação cultural de um povo. 

Nada é melhor para se analisar estas relações do que os Centrais açucareiros, por serem 

espaços de trabalho e confluências de várias ideologias (trabalhistas, burguesas) e 

também de expressão dos processos de formação de identidades, entre elas a  nacional. 

Por isso, o nosso interesse pelo Caribe e especialmente por Cuba.  Entendemos o Central 

como um espaço de recriação cultural1 pelo contacto entre as diversas etnias que migram 

em busca do trabalho nas plantações. Para nós o Caribe é um local onde podemos 

analisar os processos migratórios (intra-caribenhos e migrações externas para o Caribe) 

de forma mais detalhada, pois o fluxo de imigrantes para a região sempre foi muito forte, 

primeiramente com os escravos, depois com trabalhadores livres trazidos da China, 

Índia, Espanha, e as próprias migrações de uma a outra ilha do Caribe ou aos espaços 

continentais caribenhos (Canal do Panamá e outros) ou ainda para as metrópoles.

Há diversas definições da região, ou como outros preferem, o lugar 

Caribe, alguns autores entendem que o que dá unidade ao Caribe é a geo-política, ou 

seja, as fronteiras físicas na sua relação com os impérios, principalmente os Estados 

                                               
1 Mary Douglas (1982, pp.1 e 189) conceitualiza a cultura “em uma voz ativa”: “ la cultura es al mismo 
tiempo resíduo fecundo de las interaciones comunicativas del pasado y fuente dinámica para las 
actividades comunicativas que se siguen produciendo; en otras palabras, los significados están a la vez 
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Unidos. A experiência das colônias e neo-colônias propiciam a identificação de 

elementos comuns aos países que compõem esta região. Outros entendem, que  a 

dominação imperialista subjugou estes países a uma mesma condição, e a reação destes 

povos contra esta dominação, implica em um mesmo projeto de liberdade e 

independência que os  unifica. 

Normam Girvan ressalta que uma posição apropriada é sustentar que 

não há uma definição “precisa” ou “consumada” do Caribe; o conteúdo depende mais do 

contexto em que se empregue o termo. Concordamos com esta posição, uma vez que a 

diversidade presente na área caribenha possibilita inúmeras abordagens, inclusive motiva 

novas interpretações. Para nós o Caribe é uma região de fronteiras, embora diversos 

estudiosos busquem elementos que unifiquem os diversos caribes existentes no grande 

Caribe, sustentamos a idéia de que esta região é uma área de trânsito populacional que 

de acordo com o contexto histórico apresenta um fluxo de pessoas mais intenso que em 

outras épocas, portanto, os elementos apresentados para dar um caráter de unidade aos 

caribenhos (escravidão, plantação, religiosidade) são importantes mas não essenciais  

para garantir unidade à região. A unidade é proporcionada por uma consciência do 

sentir-se caribenho que está sendo projetada a partir da emancipação das colônias.   

Explicar o Caribe e entendê-lo tem sido um esforço conjunto de vários 

pesquisadores, que sob vários olhares, mostraram a diversidade cultural que possui toda 

a região. George Lamming (1980), autor de Identidad cultural del Caribe, diz que “uma 

classe dominante branca, havia colocado o cimento de uma força cultural que influiria na 

vida de todos os caribenhos. Era a ideologia do racismo, uma ética cujo princípio 

orientador era a aristocracia da pele”. O racismo mascara-se no seio da sociedade cubana 

e de outros países como Haiti, República Dominicana, para renascer com mais força. A 

                                                                                                                                          
<<profundamente incorporados  [en la historia] y ligados al contexto>>, y son <<generados, 
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atitude racista das elites do Caribe hispano-falante influenciou na sua rejeição dos 

termos caribenho e caribinidad, porque associavam os termos a uma supressão da 

singularidade histórica de suas nações, e também a uma imposição de elementos 

culturais do negro, considerado inferior. Na busca da diferença preferiam ser chamados 

de antilhanos. Um exemplo desta reação é esta explicação de 1987 do autor porto-

riquenho Eduardo Rodríguez:

... para nosotros, los puertorriqueños, el 

termino antillanía tiene significado pleno, pero 

no los terminos caribeño o caribeñidad. Uno 

nos congrega en la experiência histórica y 

cultural compartida con las Antillas Mayores, 

el otro – the caribbean – nos somete a una 

categoría suprahistórica, a un invento de la 

objetividad sociológica, antropológica o 

etnológica de origem anglófono, objetividad 

que siempre funciona en contra del colonizado 

como señaló Fanon.2

Esta é uma explicação  política para a não aceitação do termo Caribe, 

mas na verdade o problema estava na origem do termo e nas derivações adjetivas de 

caribenho e de caribinidad. Como nos explica Ricardo Montfort em algumas de suas 

primeiras definições, o termo Caribe, se associava mais ao canibalismo do que a uma 

região do Novo Mundo. O Dicionario de Autoridades, editado em 1726, dava a seguinte 

definição:

...CARIBE. El hombre sangriento y cruel, que 

se enfurece contra otros, sin tener lástima ni 

                                                                                                                                          
capturados y transformados dinámicamente>>.
2 Puerto Rico y el Caribe: historia de una marginalidad, conferencia publicada como “Puerto Rico y el 
Caribe”, en Por Dentro, suplemento de El Nuevo Día, San Juan, Puerto Rico, 20 de noviembre de 1982.
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compasión. Es tomada la metáfora de unos 

Indios de la Provincia de Caribana en las 

Indias, donde todos se alimentaban de carne 

humana...

Francisco J. Santamaría, em seu famoso Diccionario de Mejicanismos, escreveu o 

seguinte sobre a palavra Caribe:

... Sin duda por el antecedente histórico o 

legendario del canibalismo o la antropofagia 

de esta raza indígena, la voz há llegado a valer 

como sinónimo de salvaje, indio indómito, 

inadaptado a la civilización, montaraz, 

bárbaro, aunque no sea cruel, ni feroz, ni 

sanguinario... [Santamaría, 1959,217]

Segundo Montfort (1997), “a última versão da palavra, retirada da 

vigésima primeira edição do Diccionario de la Lengua Española, editado pela Real 

Academia Española em 1992, faz maior referência à região e menos a qualidade de seus 

habitantes”:

...CARIBE. adj. Dícese del individuo de un 

pueblo que en otro tiempo dominó una parte de 

las Antillas y se extendió por el norte de 

América de Sur...[Real Academia Española, 

[1992,293]

Podemos então dizer  que “a identificação de um espaço ou área 

cultural não é somente produto do reconhecimento. Para que exista uma idéia 

aglutinadora de uma região tanto geográfica como cultural necessita-se de quem a gere, 

quem a entenda e quem a difunda. Às vezes as três funções as podem levar a cabo um só 
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indivíduo, porém, geralmente se trata de uma combinação de sujeitos e condições” 

(IBIDEM,IBIDEM).

Vários autores tentaram explicar o elo que une os países caribenhos 

pelo seu passado colonial e escravista (CARNEGIE, 1979),outros pela religião 

(PHELPS, 1979) outros pelas plantações (NAGLEY, 1992; WILLIAMS, 1980), forma 

de produção  presente em quase todos  os países  caribenhos, e pela condição de 

neocolônias após a independência (ARAQUISTAIN, 1928). Concordamos com os 

autores que definem o Caribe não como um, se não, como muitos caribes, pois a 

diversidade cultural entre os povos que habitam a região é resultado de vários encontros 

culturais  e da permanência da singularidade. É possível um Caribe diferente a cada 

pesquisa, enfoques distintos permitem pormenorizar as diferenças ou as semelhanças 

entre seus povos.

Os entre-lugares3 formados e marcados pelas relações de convívio e 

relações compartilhadas pelos imigrantes é um laboratório onde vislumbramos, as 

incorporações e os preconceitos dinamizados pelas relações de trabalho e de 

socialização.

O mar do Caribe está repleto de ilhas, entre elas Cuba4 que formam  

uma constelação de países que ao longo de suas histórias constituíram a cultura 

caribenha. Se os limites ou a fronteira do Caribe são marcados por debates, a outra 

questão ainda mais polêmica é apontar o que une a cultura dos povos que compõem este 

emaranhado de raças, religiões, línguas, tradições, nascidas pelo contato de diversos 

traços genéticos, étnicos e  culturais ao longo de suas histórias.

Há autores como Anthony Phelps (1979),  que acredita que toda a 

cultura do Caribe está fundamentada no aspecto religioso. Segundo ele, este aspecto se 
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concretizou em um lugar geográfico muito preciso, a partir do matrimônio, da mescla, da 

fusão de várias visões africanas do mundo. Esta análise do autor refere-se as diversas 

formas de expressão religiosa derivada dos cultos afros presentes nas sociedades dos 

países caribenhos, mas a meu ver o anel religioso que envolve estes povos está 

entrelaçado com outros fatores, as culturas de migração e trabalho, que acabam por 

conjugar em um único ponto, formando a cultura caribenha. 

Outro autor, José Luís Mendez (1979)  diz que o Caribe se apresenta 

como uma das regiões mais interessantes e complexas de nosso planeta, como uma área 

que recorre a mais ampla diversidade de línguas e culturas, e como espaço geográfico 

onde a história contemporânea tem podido mostrar mais cruamente seu rosto barroco e 

contraditório. O Caribe, como conjunto, tem traços definidores, elementos mais ou 

menos comuns a todos os povos da região, que configuram uma personalidade própria. 

Entre estes traços o autor destaca: 1) o legado histórico de quatro séculos de dependência 

colonial; 2) a atual dependência econômica direta, ou neocolonial, em relação aos 

Estados Unidos ou ás metrópoles européias; 3) a mestiçagem étnica e cultural; 4) o 

isolamento ou falta de comunicação entre os povos da área. O autor levanta pontos 

interessantes como o legado histórico, a mestiçagem cultural e a dependência 

econômica, mas ao apontar a falta de comunicação entre os povos desta área como 

marco definidor da cultura, ele exclui o fenômeno da migração das populações entre 

jamaicanos, haitianos, dominicanos, cubanos, porto-riquenhos. Mesmo que este 

fenômeno tenha se intensificado principalmente em finais do século XIX, marcou a 

transição da economia e da política dos países caribenhos. Ao findar a escravidão, e ao 

proclamar a República, a necessidade de mão-de-obra promove uma interconexão entre 

                                                                                                                                          
3 Este termo é utlizado por Homi Babba em seu livro “O local da Cultura”, UFMG, 1999.
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os países, principalmente porque as primeiras décadas do século vinte coincidem com a 

penetração do capital e o intervencionismo dos Estados Unidos em toda a área 

caribenha.

O autor Hugo Tolentino Dipp (1976)  diz que o Caribe é um mosaico 

cultural de sociedades que através de quase cinco séculos veio desenhando sua 

identidade histórica.Em termos geográficos, históricos e étnicos, o Caribe apresenta 

traços gerais comuns, e é verdade também que na rede que tecem esses traços, são 

notórios os entrelaçamentos de uma mais estreita semelhança entre as sociedades a partir 

da metrópole dominante seja espanhola, inglesa, francesa, ou holandesa. Porém, mesmo 

assim, a existência de traços gerais comuns, e a existência no seio dos núcleos das 

sociedades com um mesmo idioma, de traços muito semelhantes, não identificam o 

Caribe como uma região onde se evidencia uma cultura geral predominante, ou vários 

núcleos de culturas predominantes. Ainda, segundo o autor, mesmo que pareça 

paradoxo, a geografia, a história e o processo de fusão dos elementos étnicos também 

tem servido para diversificar o Caribe 

O Central como fronteira cultural

O presente  trabalho procura aprofundar na discussão em torno do que é 

o Caribe, através do estudo do encontro de diferentes etnias caribenhas (cubanos, 

jamaicanos, haitianos e outros), dentro dos espaços dos engenhos açucareiros5, 

especialmente nos Centrais. Selecionamos o Central como objeto de estudo, por 

                                                                                                                                          
4 Cuba: nome de origem indígena que significa terra rodeada por água
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entender ser este um espaço de fronteira, de “entre-lugar”, onde a cultura se recria 

constantemente, pois como disse Babha (1998) “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” . 

Para nós a dinâmica cultural que se processa dentro dos Centrais se 

deve a migração e ao trabalho, existe uma cultura em torno a estes elementos que está 

presente em todo o Caribe. A cultura de migração e de trabalho6 é uma manifestação 

muito forte na região, especialmente em Cuba, por ser o país, entre as ilhas caribenhas 

que mais recebeu trabalhadores imigrantes nas primeiras décadas do século XX.

No Brasil as pesquisas sobre América Hispânica, e especificamente 

sobre o Caribe, infelizmente ainda fazem parte de um núcleo muito restrito de 

pesquisadores. Pensando nisto, este trabalho baseia-se em uma proposta de pesquisa que 

busca estabelecer um maior diálogo com a história desta região tão pouco pesquisada, e 

que se apresenta como um locus privilegiado de experiências e sentidos, como diria 

Kosseleck (1993).

Os Centrais podem ser analisados sob vários pontos de vista: 

primeiro, como o centro para a organização da produção; segundo, como o fator 

determinante da ocupação, o ambiente e os modos de viver de três quartos de milhões de 

habitantes, e terceiro como núcleo de um complexo sistema de relações pessoais, de 

direitos e obrigações legais. Esses fatores nos permitem pensar o Central, como ponto 

principal de organização da sociedade cubana, fornecendo os elementos para a 

compreensão dos aspectos político-sociais presentes na sua administração. Outro fator 
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que favorece o estudo das relações sociais e culturais entre os imigrantes dentro dos 

centrais açucareiros, é que estas instituições podem redimensionar as pesquisas sobre

alguns problemas que concernem à América Latina e especialmente ao Brasil.

Os centrais são espaços privilegiados de memória e de experiências 

sócio-culturais, onde a confluência de trabalhadores é intensa no período analisado. 

Dentro destes espaços podemos vislumbrar as fronteiras, entendendo fronteira como um 

conceito que compreende  separação, mas também aproximação dos grupos envolvidos. 

A fronteira simbólica, é um elemento esclarecedor da dinâmica das relações produzidas 

nos centrais. Existia neste espaço, uma divisão física, mas a que consideramos mais 

importante é a fronteira simbólica, demarcada pelas crenças e costumes dos 

trabalhadores7.  Segundo Bastian (1997), toda fronteira é uma linha física e simbólica 

que tende a separar, a distinguir os espaços sociais imaginados. Porém, para Heidegger o 

sentido de fronteira refere-se a um lugar de encontros:

Uma fronteira não é o ponto onde algo 

termina, mas, como os gregos reconheceram, a 

fronteira é o ponto a partir do qual algo 

começa a se fazer presente (BABHA, 1999)

                                                                                                                                          
6 Este conceito “cultura de migração e de trabalho”, foi criado pela Profa. Dra. Olga Cabrera, o qual 
aborda em um artigo que será lançado no México. Agradeço a Profa. Olga por permitir o uso dos 
conceitos neste trabalho.
7 Sobre a fronteira simbólica  ver em: BASTIAN, Jean-Pierre: “Diversification religieuse et frontiére 
symbolique em Amérique centrale”. In: Revista Mexicana Del Caribe, nº 4, 1997, pg. 6-22, Chetumal, Q.
Roo (México)
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No caso dos centrais açucareiros, é possível entender através do estudo 

destes espaços destinados às plantações, relações sociais, valores e modos de atuar 

diversos. 

O processo étnico que acontece em Cuba logo depois da guerra de 

independência (1898), está ligado à nova linha econômica implementada no país pela 

influência norte-americana, principalmente nas primeiras décadas do século XX.

OS IMIGRANTES

A condição de país agrário-exportador, condicionou Cuba a uma 

submissão ao processo econômico imperialista que também se estendeu sobre os países 

latino-americanos. Esse processo arrasta consigo uma série de nuanças culturais 

expressos nas condutas dos seus habitantes, principalmente nos trabalhadores das usinas 

de açúcar e na ideologia de purificação das raças, divulgada pelos ideais reacionários, 

chamados também de eugenistas.

Cuba foi o segundo país da América e o primeiro de todo o Caribe em 

número de imigrantes advindos principalmente da Espanha para as zonas produtoras de 

açúcar. O fluxo imigratório de trabalhadores para as lavouras de cana-de-açúcar, que 

vem a substituir os escravos após a sua libertação, inicia-se ainda no século XIX  e se 

intensifica no século XX, estes procedem inicialmente da China, Espanha (Galícia e 

Ilhas Canárias) e Caribe.

A movimentação de trabalhadores para Cuba é resultado da penetração 

do capital norte-americano no país, logo depois de sua independência em 1902. Cuba 

inicia sua fase republicana sob o olhar imperialista norte-americano, que a seleciona 
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como laboratório na introdução da mais avançada tecnologia e como ponto estratégico 

para implementação e difusão de seus interesses econômicos na região e por toda a 

América Latina .

Cuba possui uma extensão territorial superior a de alguns países 

europeus, e quase se iguala em tamanho aos estados da Pensilvânia ou Virginia nos 

Estados Unidos. A riqueza de Cuba veio de seus produtos agrícolas e principalmente do 

açúcar e do tabaco.

Em torno destes produtos Cuba se desenvolveu. País de imigração, os 

problemas das populações despertaram o interesse dos estudiosos da história de Cuba. 

As migrações e particularmente, os movimentos imigratórios dos espanhóis tem tido a 

primazia nos estudos da história da população, tanto por sua importância como fator de 

crescimento demográfico, como do ponto de vista da composição – sobretudo étnica –

na formação das identidades e principalmente da nacional.

Numerosos investigadores tem dedicado sua atenção à corrente 

migratória de espanhóis para Cuba, como havíamos explicado anteriormente 

(NARANJO, RIPOLL, DE LA RIVA, 1999); concentrando-se principalmente no 

período da imigração massiva (1880-1930), cujos efetivos parecem haver ficado bem 

estabelecidos mediante a análise crítica das fontes espanholas e cubanas. Outros 

investigadores têm se interessado pela composição da corrente migratória hispânica, mas 

na determinação da contribuição das distintas regiões da península, enquanto outros têm 

examinado os fatores condicionantes na formação de identidades e as modalidades da 

imigração.

A imigração de trabalhadores antilhanos, decisiva para o crescimento 

açucareiro cubano nas primeiras décadas do século XX, tem sido igualmente objeto de 

diferentes pesquisas. Problemas tais como os efeitos desta imigração sobre o salário, os 
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interesses que se moveram em torno ao seu desenvolvimento, assim como, sua 

conseqüência cultural, tem sido igualmente atendida, incluindo indagações sobre a 

política e as regulações migratórias.

Correntes menores como a dos franceses durante a revolução haitiana, 

yucatecos, árabes, japoneses, hindostanos e os próprios colonos norte-americanos têm 

captado a atenção de historiadores e outros cientistas sociais, tanto desde o ponto de 

vista histórico-demográfico quanto antropológico. Por isso, podemos dizer que nenhuma 

corrente migratória significativa tem permanecido ignorada nas décadas recentes. O 

tema, entretanto, está distante de ser esgotado.

Foi através da análise bibliográfica referente ás migrações para Cuba, 

que a proposta desta pesquisa tomou forma. Nas diversas publicações sobre as 

migrações, os investigadores se limitam a uma análise pormenorizada dos grupos 

específicos de seus interesses, sem penetrar de forma minuciosa nas interações culturais 

entre os distintos grupos de imigrantes que foram para Cuba no período pós-

independência, durante a intervenção norte-americana e a República.

Baseando-nos nesta “lacuna” historiográfica, procuramos através deste 

trabalho, entender como a convivência dos imigrantes dentro dos centrais açucareiros, 

proporcionou um intercâmbio de valores, símbolos e signos de  suas culturas, que por 

sua vez estabeleceu uma nova visão do próprio cubano para com o seu país. É 

interessante para se entender estas relações, estudar os elementos que constituem a 

identidade cultural destes grupos tais como: festas, associacionismo, crenças, etc. Esta 

identidade é construída através do tempo mediante processos históricos baseados em 

elementos preexistentes na cultura de cada grupo e no fazer cultural deles no presente.

Na obra Procesos etnoculturales de Cuba, Jesus Guanche faz uma 

análise da etnogênese cubana a partir das influências aborígenes, hispânicas, africanas, 
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francesas, franco-haitianas e asiáticas, que segundo o autor concorrem de maneira 

desigual e multifacetada na formação do sentimento de nacionalidade, na luta da nação 

autodeterminante e no desenvolvimento da consciência internacionalista. Este trabalho 

fornece-nos uma visão detalhada sobre a influência da imigração na vida sócio-política 

do cubano. Baseando-se no aporte teórico marxista, Guanche destaca os processos 

étnicos que possuem um caráter unificador, e destaca dois que seriam, na sua opinião, de 

suma importância para se compreender o processo de formação étnica ou etnogênese 

cubana: a consolidação étnica, em que se inclui o processo de fusão de várias unidades 

étnicas, afins pela língua e a cultura em uma só comunidade; a assimilação étnica, que 

abarca os processos de dissolução de grupos pequenos (ou representantes isolados) de 

um povo no meio de outro. Para o autor existem dois tipos de assimilação: a forçada e a 

natural. E por último, a integração interétnica (aproximação entre distintas nações ou 

grupos representantes de diversas comunidades étnicas) se entende a interação de 

unidades étnicas fundamentais, que diferenciam-se substancialmente por parâmetros 

lingüísticos-culturais e que conduz ao aparecimento de certos traços étnicos comuns, que 

antes se distinguiam acentuadamente.

Guanche, destaca os processos de assimilação étnica e integração 

étnica para se entender o que aconteceu em Cuba. Na nossa visão são processos que não 

dão conta da realidade  interétnica cubana, primeiro porque assimilação, significa 

tornar-se semelhante ou igual, ou seja, neste conceito há uma negação da cultura dos 

setores dominados, reflete uma passividade da cultura do “outro”, destituindo o caráter 

originário das culturas envolvidas no ato do contato, especialmente dos que por sua 

condição de submissão na maioria das vezes econômica se vê coagido a repetir “valores” 

da cultura dominante, isto inflexiona qualquer possibilidade de dinâmica entre elas.
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Fernando Ortiz, em Contrapunteo del Tabaco y el azúcar nos dá uma 

outra explicação para a etnogênese cubana . Ele critica os termos “mudança cultural”, 

“aculturação”, “difusão”, migração ou osmose de cultura” por considera-los de sentido 

imperfeitamente expressivos, e de alcance impreciso para explicar o encontro de culturas 

diferentes. Na sua concepção o conceito criado por ele transculturação possui maior 

precisão, pois implica na idéia de uma relação entre culturas em permanente trânsito, ou 

seja, há uma dialética no encontro das culturas. O contato entre elas não significa uma 

“assimilação”, mas uma troca constante de valores, alguns incorporados outros não.

Aliado ao conceito transculturação de Fernando Ortiz, utilizamos o de 

dinâmica cultural, entendendo que o movimento entre as culturas acontece devido a 

influência de atores externos ou internos. Este é um conceito que possibilita entender, 

que a cultura é uma recriação constante, porque está inserida dentro de um contexto em 

que incidem vários fatores de ordem trans-histórico. 

Os imigrantes selecionam as permanências e introduzem inovações das 

tradições com um critério de escolha, adotando aquelas que estejam melhor adequadas 

ao caráter e a imagem de uma comunidade historicamente forjada. Como exemplo 

podemos citar a dúbia opinião sobre os diversos grupos de imigrantes a Cuba no final do 

século XIX até as primeiras décadas do XX, tais como: canários, “bons para o trabalho 

agrícola”, “de fácil adaptação”, mas “animal”  “bruto”, “sujos”; antilhanos, 

trabalhadores baratos, mas sem qualificação, “analfabetos”, “ignorantes”, “fanáticos”.

As referências regionais ou locais estabelecidas dentro do Central, 

através dos cargos ocupados pelos nacionais e imigrantes; a disposição dos grupos 

dentro dos bateyes, as manifestações religiosas e folclóricas, expõe uma cultura 

multifacetada, que tendeu sempre a destacar o caráter imanente e trans-histórico de 
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valores primordiais, que configuram desde sua formação, até o infinito um caráter 

regional ou local diferenciado, uma psicologia própria e um patrimônio cultural ou racial 

distintivo. Em fim, acompanhados de alguns elementos detonantes da aparição e 

sustentação de uma consciência e memória coletiva. Esta memória coletiva, como 

depositária do conjunto de atributos e de símbolos de uma sociedade, constitui um 

discurso legitimador da ordem social estabelecida, é uma construção social. Como 

construção social, supõe uma determinada leitura e interpretação do passado que implica 

em um projeto de futuro. Os imigrantes inventam identidades para legitimar a própria 

cultura, constroem fronteiras para excluir o próprio do alheio, ou idealizam o passado 

através da dialética do esquecimento e da memória. Certo é que na reconstrução do

passado destes grupos há uma distorção da memória confundindo o mítico com o  real.

O conceito de memória interfere no processo atual das representações e 

das imagens. Pela memória, o passado não só vem à tona, misturando-se com as 

percepções imediatas, como também empurra, desloca estas últimas, ocupando o espaço 

todo da consciência. A memória aparece, como força subjetiva ao mesmo tempo 

profunda e ativa, latente e penetrante, oculta e invasora. Portanto, a recordação promove 

uma consciência histórica que faz do ato de rememorar um momento único, ligando a 

memória da pessoa à memória do grupo; e esta última à esfera maior da tradição, que é a 

memória coletiva de cada sociedade (BOSI, 1987). Portanto, quando alguém narra as 

suas lembranças, expõe a memória de todo um grupo, ou de toda uma sociedade, 

identificando os preconceitos, códigos, modos de vida, importantes para a construção de 

uma história em que o sujeito é participante ativo. Definindo-se como expressão 

interativa com o seu espaço, este sujeito reconstrói novos sentidos, e manifesta a sua 

potencialidade a partir do momento que revive suas lembranças.
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Existem alguns estudos sobre o habitat rural, entre os quais 

predominam as análises de suas peculiaridades associados com a fase de elaboração do 

açúcar e com os bateyes. Destacamos o livro Batey: cuentos cubanos, de Pablo de La 

Torriente Brau e Gonzalo Mazas Garbayo. Este livro foi escrito em 1930, portanto, 

contemporâneo ao período por nós estudado, reúne 21 contos sobre o batey, oferecendo 

uma idéia do imaginário presente nesta área da plantação açucareira. Durante a primeira 

década de vida republicana (1902-1912), a indústria açucareira mantinha-se com o 

trabalho de macheteros, braceros, muitos procedentes das zonas mais povoadas do país, 

as do ocidente, e com a massa de imigrantes espanhóis (canários, peninsulares), que de 

forma continuada chegavam à ilha como trabalhadores temporários – migração 

golondrina - ou para radicar-se definitivamente nela.

As condições da demanda trabalhista começaram a modificar-se a 

partir dos incrementos produtivos das safras de 1910 e 1912. A melhoria na produção 

iria refletir diretamente na disponibilidade da força de mão-de-obra.

Foi uma clássica empresa latifundiária, a United Fruit Co., mediante 

sua subsidiária, a Nipe Bay Company, a que , depois de sucessivas gestões com o 

presidente da república, general José Miguel Gómez, obteve a primeira permissão para a 

introdução de antilhanos destinados ao Central Preston. Ainda que mesmocom a medida 

de proibição já vinham entrando antilhanos, segundo revelam os documentos do Central 

Chaparra. Os anos transcorridos entre 1913 e 1920, corresponderam a um momento 

especialmente significativo para a imigração no país, devido a criação das leis 

regulamentadas pelo governo que apoiavam a entrada de trabalhadores em Cuba.

Segundo o autor Norman Girvan, o fenômeno da migração 

intracaribenha não tem sido investigado devidamente e sua importância não foi 

considerada com devida atenção. O estudo da migração intracaribenha é um fenômeno 
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recente. Este esteve justificado por diversos fatores, desemprego, baixos salários, 

inclusive o rápido deslocamento do capital, entre os países devido a uma industrialização 

temporária. 

Os conceitos de espaço, de etnia, e de memória são representativos para 

a compreensão das relações dos imigrantes que foram para Cuba, e permite entender 

melhor a realidade vivida dentro dos Centrais, possibilitando o estudo do processo 

formador de construção e reconstrução das identidades. A categoria espaço é entendida 

neste trabalho como o lugar onde são estabelecidas as relações culturais8, o local em que 

as fronteiras definem-se e redefinem-se constantemente.

O uso do conceito etnia para esta pesquisa justifica-se pela sua 

concepção cultural, embora também utilizamos o conceito raça, por entender que este é 

essencial para a compreensão da sociedade cubana, visto que este conceito implementou 

e ainda implementa calorosos debates entre intelectuais e políticos cubanos, caribenhos 

em geral e norteamericanos. O conceito raça, discutido incansavelmente, reflete a 

preocupação do homem em encontrar termos que definam melhor a reação que causa o 

indivíduo "diferente", a sua forma de agir, vestir expressar-se, etc., mas na verdade os 

conceitos não dão conta de explicar toda uma realidade, sem que algumas vezes resultem 

contraditórios. È nesse sentido que o conceito raça será trabalhado nesta pesquisa para 

entendermos até que ponto as contradições das relações baseadas no racismo são 

mantidas diante da formação de uma cultura nacional. Por exemplo, o  racismo em Cuba 

passou por diversas fases, tendo sua origem ainda no período colonial, em que os 

ideólogos dos fazendeiros foram tornando-se mais racistas à medida que o sistema da 

                                               
8 Entender o espaço como lugar onde são formadas as relaões culturais parte das teorias formuladas por 
Jean-Baptiste Say. Suas idéias são apresentadas por Milton Santos, no livro Metamorfoses de um espaço 
habitado. O espaço deixa de ser algo estático, definido fisicamente para tornar-se algo vivo, construído a 
partir das relações sócio-culturais.
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escravidão declinava pela pressão das novas forças sociais que o industrialismo 

fomentava. 

O mito da pureza racial funcionou na sociedade cubana do século 

XIX, e contou com proeminentes sustentadores. O negro pela cor de sua pele está 

condenado, em todo sistema social, a ocupar o estrato inferior e mais explorado. A cor o 

aparta da liberdade de falar e se fazer ouvir. 

O antropólogo Fernando Ortiz (1975) rompe com o conceito de raça 

dizendo que este é um conceito histórica e cientificamente convencional. Para ele 

poucos conceitos são mais confusos e envelhecidos que o de raça. Confuso pela sua 

imprecisão, envelhecido pela sua apreciação para uso político e social. Ortiz, é um dos 

iniciadores do movimento Negrismo, suas obras são fundamentais para analisarmos a 

participação dos negros afro-cubanos na formação da cultura e gênese nacional. Para 

ilustrar a mescla étnica que deu origem a nacionalidade cubana, Fernando Ortiz decidiu 

cubanizar o conceito de metting pot, tão usado por outros antropólogos, e recorreu a uma 

comparação culinária: o ajiaco, o guisado símbolo da dieta cubana de então (1939) que 

contém os mais variados ingredientes:

Allá en lo hondo del puchero, una masa nueva 

ya posada producida por los elementos que al 

desintegrarse en el hervor histórico han ido 

sedimentando sus más tenaces esencias en una 

mixtura rica y sabrosamente aderezada, que ya 

tiene un carácter próprio de creacion.

Porém continuando alertava que  

la cubanidad no está solamente en el resultado 

sino también en el mismo proceso complejo de 
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su formación, desintegrativo e integrativo, en 

los elementos sustanciales entrados en su 

acción, en el ambiente en que se opera y en las 

vicisitudes de su transcurso (ORTIZ, 1996, 11-

12).

Ortiz foi o primeiro a analisar a nacionalidade cubana com um sentido 

dialético,  “no como una realidad sintética ya formada y conocida”, se não “como un 

concepto vital de fluência constante [...] como la experiência de los muchos elementos 

humanos que a esta tierra llamada Cuba han venido y siguen viniendo en carne o en 

vida para fundirse en su pueblo y co-determinar su cultura” (IBIDEM, 174). Ortiz vê a 

nacionalidade como um processo dinâmico, permanente, que se gesta na base da 

sociedade:  “[...] La cubanidad fue brotada desde abajo y no llovida desde arriba [...]” 

(IBIDEM, 34).

Ortiz na sua obra intitulada Racismo y nacionalidad, levanta o debate 

entre os principais ideólogos do racismo em Cuba durante o período colonial e o receio 

destes da africanização da sociedade cubana, preocupação que continuará na fase 

neocolonial. Embora, sua obra reflita mais sobre os negros afrocubanos, é fundamental 

para entendermos o porque da construção intelectual de um  negro nativo superior aos 

imigrantes negros procedentes de outros países do Caribe. Seus estudos remetem às 

questões da formação de uma identidade negro-cubano-nacional, que esbarra no 

preconceito difundido pelo discurso eugenista durante o período colonial, e que nas 

primeiras décadas do século vinte se enfraquece em relação ao negro de origem afro-

cubano, mas será mantida para impedir, ou pelo menos frear a entrada dos negros 

imigrantes antilhanos e mais ainda para obstaculizar as relações a partir da raça.
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As diferenças entre o negro nativo e os imigrantes podem ser 

percebidas em diversas obras historiográficas e até mesmo na literatura, como no caso da 

obra de Alejo Carpentier (1988), Ecue Yamba Ô, o protagonista é um negro cubano que 

tem sua imagem projetada em um patamar mais avançado que o haitiano. Desse 

confronto étnico nasce o que o autor chama de nacionalismo popular. Carpentier 

juntamente com Ortiz, Lídia Cabrera... perpetuaram as inferências sobre o negro cubano 

na literatura.

Através da literatura podemos entender como se forma o imaginário 

social cubano sobre estas relações. A subjetividade na literatura de ficção permite 

entender a manifestação cultural dos diversos olhares presentes em uma obra, como 

relata Rama: 

... las obras literárias no están fuera de las 

culturas sino que las coronan y en la medida 

en que estas culturas son invenciones seculares 

y multitudinarias hacen del escritor un 

productor que trabaja con las obras de 

innumerables hombres (RAMA, 1998)

No argumento de Rama, a literatura incorpora a oralidade das culturas 

regionais ou subalternas, porém ao faze-lo relativiza a autoridade da cultura oral  como 

tal. Aliada à literatura, a História Oral também é um elemento importante para a análise 

da realidade dos grupos de migrantes. Conseguimos diversas entrevistas realizadas pela 

equipe de historiadores orais de Cuba, coordenada pela Profa Olga Cabrera, que  nos 

forneceu dados muito importantes para entendermos como a sociedade cubana formou a 

imagem do imigrante. As entrevistas foram realizadas em vários centrais, com 
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trabalhadores haitianos, jamaicanos, cubanos, e espanhóis, em que eles relatam o 

cotidiano dos centrais, relações de trabalho e de convivência. 

OS CENTRAIS

Os espaços selecionados para a pesquisa foram dois Centrais 

localizados na parte oriental de Cuba, por ser esta a região de maior recepção de 

imigrantes: o Chaparra, com 10.000 operários; o Delícias com 10.500;  e um terceiro 

localizado na província de La Habana9, o Hershey. 

O documento produzido pela Foreign Policy Association Incorpored, 

Problemas de la Nueva Cuba10 (1935), engloba diversos aspectos da sociedade cubana: 

educação, saúde, economia etc. Trata-se de um estudo com informações sobre a 

indústria açucareira, organização trabalhista e imigração. Analisamos também o Censo 

de 1943, onde encontramos tabelas que refletem o movimento imigratório nos portos de 

Cuba dos anos anteriores à realização do censo. Na Biblioteca e Hemeroteca da Casa de 

las Américas, encontramos uma documentação relativa ao tratamento dado aos 

“jamaicanos”11  nas áreas de trabalho das zonas açucareiras.

.

Partimos de uma visão dos subalternos12, visto que , o nosso interesse 

localiza-se na observação dos trabalhadores nos centrais açucareiros. As relações de 

                                               
9 Dados obtidos através do trabalho – A formação pluricultural do operariado: o caso de Cuba. In: 
Caminhos da História da América no Brasil: tendências e contornos de um campo historiográfico. 
Organizado por Jaime de Almeida ( ANPHLAC).
10 Problemas de la Nueva Cuba. Foreign Policy Association Incorporated. New York,1935, Comision de 
Asuntos Cubanos
11 São denominados jamaicanos ou jamaiquinos todos os imigrantes do Caribe inglês.
12 Este termo foi empregado por Ranajit Guha, que o explica como sendo “ o constitutivo  de uma relação 
binaria em que o outro e a dominação , já que os grupos subalternos estão sempre sujeitos a atividade dos 
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trabalho foram estabelecidas de acordo com o interesse das grandes empresas 

imperialistas já citadas anteriormente, estas relações impõem uma série de deveres e 

alguns direitos para justificar a imposição das leis do mercado de trabalho. Embora haja 

uma diferenciação étnica entre os grupos, todos eles se enquadram dentro do conceito de 

subalternos, o termo implica em uma unidade de condição frente às decisões das 

empresas contratantes. A subalternidade acaba sendo um elemento que os define 

enquanto classe, embora  a gerência das empresas diferenciasse o comportamento dos 

imigrantes em “pacíficos” e “rebeldes”, a caracterização de pacíficos era dada aos 

antilhanos e a de rebeldes aos espanhóis. Estas contradições de comportamento,  

inferidas aos imigrantes pelos gerentes das companies,  é intencional. O objetivo era 

criar incertezas e conflitos entre os trabalhadores, e assim, liquidar sua força de 

organização.

Encontramos nos elementos teóricos de Subaltern Studies referências 

conceituais que utilizamos neste trabalho. Um deles é o estudo de Bervely que analisa o 

conceito transculturação a partir da visão de subalternos. Segundo este autor o conceito 

transculturação nos permite reconhecer que o que Walter Benjamin denominou ‘tesouros 

culturais’ “... deixem de dever-lhe sua existência exclusivamente ao trabalho das elites e 

se convertam também em êxito das coletividades populares, como produto de uma 

história comum” (CORONIL, 1995).     

O etnos ou comunidade étnica pode definir-se como um organismo 

social situado em um determinado território, e integrado por grupos de pessoas, com a 

condição de que já tiveram ou houveram adquirido diferentes vínculos (com freqüência 

                                                                                                                                          
grupos que o governam, iclusive quando se rebelam e sublevam-se”, é o precursor de uma série de estudos 
sobre os subalternos iniciado na revista Subaltern Studies a partir da década de 1960, mas que começa a 
ser difundida a partir de 1982. Uma das particularidades desta escola é a reflexão em torno da nação não 
separada de suas formas de representação histórica. ( Guillermo Zermeño Padilla. Condición de 
subalternidad, condición postmoderna y saber histórico. Revista Historia y Grafia, N. 12, 1999.México



40

também comunidade de religião), uma série de valores sociais e tradicionais comuns, 

assim como um cruzamento considerável de componentes raciais que antes da formação 

étnica se distinguiam acentuadamente (KOSLOV, 1973).

A sociedade cubana pós-indedependência, continuou amarrada a 

elementos da cultura escravocrata, principalmente o racismo, movimentando o 

imaginário social de histórias e imagens mentais em relação aos negros. Com a entrada 

de imigrantes antilhanos (jamaicanos e haitianos) este imaginário social foi acrescentado 

sendo alimentado também pelas imagens criadas em relação à  religiosidade haitiana. 

Até mesmo o negro cubano, olha o negro haitiano de forma diferente por considerar-se 

pertencente a uma cultura de valores mais elevados. 

Há uma historiografia bastante ampla sobre a imigração para Cuba, de 

diversos povos, especialmente as que se referem aos grupos espanhóis (galegos, 

canários, catalães). Há uma diferença entre os imigrantes que vinham da Espanha para 

Cuba denominados de “desejáveis” e os originários das Antilhas, e até mesmo da China 

denominados de “indesejáveis” pela elite cubana desde o século XIX. O “rechaço”, ou 

desprezo, por determinados grupos está ligado diretamente ao problema da defesa da 

unidade identitária dos cubanos proclamada pela elite do país, que buscaram elementos 

de sustentação da sua unidade enquanto nação. 

CAPÍTULO II 
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A chegada dos imigrantes

No ano de 1913, é legalizada a entrada dos antilhanos na ilha,  no ano 

de 1933, acontece a repatriação dos mesmos coincidindo com a revolta nacionalista que 

decretou a “lei de 50%”, lei de nacionalização do trabalho que provocou a expulsão de 

inúmeros grupos de haitianos. A imigração de trabalhadores antilhanos foi promovida 

pelas companies que possuíam grandes territórios nas antigas províncias de Camaguey e 

Oriente e lhes convinha o contrato de haitianos e jamaicanos, devido aos baixos salários 

e as precárias condições de vida por serem trabalhadores carentes de direitos e que 

poderiam ser devolvidos a seus países de origem. De fato esse era o compromisso até o 

término da safra. Ainda existindo uma oposição a esse tipo de imigração, o governo 

cubano, pelo decreto nº 743 de 20 de agosto de 1910, elaborado especialmente para 

fomentar a imigração européia, permitiu às empresas particulares e aos indivíduos a 

introdução de colonos imigrantes para trabalhos agrícolas. Os primeiros trabalhadores 

autorizados por esta lei foram os espanhóis, porém em 1913, a Nipe Bay Company 

recebeu permissão de levar para o central Preston, mil antilhanos13. Mas temos que 

ressaltar que desde 1902, como tínhamos mencionado  antes, já havia um grande fluxo 

de imigrantes haitianos e outros, que entravam de forma clandestina em Cuba, através 

dos portos dos Centrais. Esses dados não aparecem nas estatísticas oficiais, o que deixa 

dúvidas sobre os números da população real do país neste período.

                                               
13 Comisión de Asuntos Cubanos. Problemas de la Nueva Cuba. New York, Foreign Policy Association 
Incorporated, 1935, p. 235.
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Cuba obteve sua independência em 1902, porém permaneceu atada às 

restrições da Enmienda Platt14. As companhias norte americanas  investiram em grande 

escala em Cuba durante as primeiras décadas do século 20. A economia cubana, 

devastada por três décadas de guerra, necessitava urgentemente de capital estrangeiro 

para reconstruir o país, por tanto, a presença dos norte-americanos foi aceita com avidez 

pela burguesia. Entre os maiores investidores estavam as companhias Hershey, a 

American Sugar Refining e a United Fruit. Praticamente livres de toda competição e sem 

restrições legais para a aquisição de bens por estrangeiros, a compra de terras por parte 

dos norte-americanos se expandiu rapidamente. Nos anos vinte, do século XX, os 

Estados Unidos dominava a economia cubana. Em 1927, durante o período auge das 

inversões norteamericanas, os engenhos açucareiros alcançavam mais de 80% de toda a 

produção de açúcar do país (KUTZINSKI,1993). Até os anos trinta os norte-americanos 

haviam investido 800 milhões de dólares na indústria açucareira, 110 milhões na 

infraestrutura de obras públicas, 50 milhões em fábricas, 50 na produção tabaqueira, 40 

em firmas comerciais y 35 em empresas mineiras (ARREDONDO, 1939). 

Durante a segunda década do século XX, o momento político e 

econômico por que passava Cuba, reflete o período de crise que seguiu ao término da 

Primeira Guerra Mundial. Esse processo de mudanças, caracteriza a relação dos donos 

dos centrais com os imigrantes caribenhos e principalmente com  os haitianos, que  antes 

das mudanças econômicas provocadas pela Primeira Guerra Mundial - sofreram  

preconceitos, e por isso, a mão-de-obra haitiana ainda que introduzida num período 

anterior foi ignorada pelos grandes fazendeiros e proprietários de engenho, que 

preferiram imigrantes como os canários pela habilidade reconhecida no trabalho 

                                               
14 Este documento autorizava as tropas norteamericanas a invadir Cuba em qualquer momento que se 
estimara necessário  para “proteger os interesses nacionais. (Nacionalizar a africania: el auge Del 
afrocuabanismo em La Habana, 1920-1940; Robin D. Moore)
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agrícola. O discurso eugenista, na segunda década do século, perde o seu vigor, devido 

às pressões econômicas do mercado para aumentar a produção, necessitava-se cada vez 

mais contratar dezenas de trabalhadores, o que acabou por promover uma certa 

"tolerância" na convivência dos nativos para com os grupos imigrantes, principalmente, 

em relação aos antilhanos. 

O processo de modernização e concentração de capital gerados na 

indústria e na agricultura açucareira pelos Centrais norte-americanos, reativou – como 

ocorrera no século XIX – a necessidade cada vez maior de mão-de-obra, incapazes de 

serem sanadas pela população do país. Ao amparo das leis específicas para solucionar o 

problema, chegou a Cuba ao redor de um milhão de imigrantes dos quais a quarta parte 

eram antilhanos. Até 1931 a população cresceu em 2,90% tal como ocorreu em 

princípios do séc. XIX, duplicando-se em trinta anos. Cabe destacar que o ponto mais 

alto no crescimento demográfico do país se alcançou entre 1899 a 1907, com uma taxa 

de 3,34, demonstrado na tabela 1 do censo de 194315 e na tabela 1 do Centro de Estudos 

Demográficos16 .

Ao longo das três primeiras décadas do século XX os censos cubanos 

diferenciaram o fluxo migratório pela raça  e pela procedência nacional, destacando-se o 

aporte dos imigrantes caribenhos. Desde o início do século, tinham prevalecido o 

predomínio dos imigrantes europeus, determinando altas taxas de crescimento para a 

população branca (3,20% anual), sendo que a população de cor cresceu só 2,14%(anual). 

Não obstante depois de 1919 a ênfase posta nos imigrantes de origem antilhana – como 

conseqüência do estímulo dos altos preços do açúcar – determinou uma mudança na 

composição da corrente imigratória e, por tanto, uma diminuição do ritmo de 

                                               
15 Informe General del Censo de 1943, República de Cuba

16 Centro de Estudios Demográficos, Editorial de Ciëncias Sociales, La Habana, 1976. 
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crescimento da população branca, tanto que esta população alcançou uma taxa de 

crescimento de 2,7% ao ano. 

A partir de 1931, as taxas de crescimento da população apresentaram 

uma diminuição acentuada. A crise geral do capitalismo e o colapso da produção 

açucareira não só propiciou a detenção do movimento migratório se não também a 

repatriação forçada  dos antilhanos, especialmente os haitianos, em 1933. No ano 

seguinte se dispôs a obrigatoriedade, por parte dos patrões, de empregar como mínimo 

50% de trabalhadores nativos. Entre 1931 e 1943 a taxa de crescimento reduziu-se a 

1,58% ao ano. 

A imigração haitiana, teve um caráter mais massivo que o das outras 

migrações. Porém, discriminados por seus costumes, por sua religião (vodu), por sua 

língua (creóle), e pelo baixo nível de instrução (97% de analfabetos) os haitianos foram 

relegados à escória da imigração.

O processo imigratório de espanhóis para Cuba é um dos mais 

significativos na América, por tanto, este é um fenômeno que permite diversas análises, 

e até o momento a historiografia tanto em Cuba quanto no exterior foge de uma 

interpretação que visualiza as diversas formas de relações entre estes imigrantes e suas

conseqüências na formação de identidades.

Durante as primeiras décadas do século XX, a indústria açucareira 

cubana teve um grande desenvolvimento que estimulou a imigração mas nos anos 20, 

30, o momento político e econômico porque passou Cuba, coincidiu com a crise 

econômica que se estendia pelo mundo. 

O autor Rolando Alvarez Estévez, considera que a imigração de 

trabalhadores antilhanos não se deveu somente a falta de trabalhadores cubanos como 
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defendem outros autores, mas para  diminuir os salários nacionais, para criar um exército 

suplementar de reserva de mão-de-obra:

Bién sé que há de decírseme que en 

determinados momentos hubo necesidad de 

importar mano de obra extranjera, jamaicana 

y haitiana. Pero no debe olvidarse que no 

siempre esa mano de obra fue importada por 

existir una necesidad nacional. Había con ese 

rejuego un evidente plan destinado a envilecer 

los salarios nacionales a crear un ejército 

suplementario de reserva de mano de obra. La 

resistencia del cubano nativo a emplearse en 

las brutales labores de la faena agrícola a los 

niveles esclavistas de salarios que  los 

imperialistas y los hacendados imponían, habia 

que vencerla trayendo abundantes 

competidores de obra y mantener deprimido el 

mercado de trabajo (ESTÉVEZ, 1988)

Através de alguns gráficos, é possível comparar a força de trabalho 

cubana e dos imigrantes em distintos departamentos dos centrais Francisco e Chaparra 

(ano de 1928). É possível perceber que as funções destinadas aos cubanos e espanhóis 

requerem mais treinamento e especialização, este fato também é constatado nas 

entrevistas. Os imigrantes do Caribe inglês, destinados a indústria, necessitavam possuir 

alguma qualificação, ainda que desempenhavam as funções mais perigosas e insalubres 

no processo da elaboração do açúcar. Os haitianos também realizavam atividades 

perigosas tais como a limpeza das esteiras. Vale lembrar que a indústria açucareira 

cubana possuía a mais alta tecnologia na época, uma tecnologia que foi implantada 
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primeiramente em Cuba e depois levada para outros países da América Latina. Como 

todo experimento os riscos de acidente eram enormes. Nas funções mais perigosas 

trabalhavam o negro, sendo ele cubano ou antilhano, que somente realizavam funções de 

limpeza das esteiras.

Este trabalho, está endereçado à compreensão dos elementos de 

transformação que surgem com os fluxos migratórios para Cuba, e as contribuições que 

esses fluxos promovem na interação e confronto entre os distintos grupos dentro dos 

espaços dos centrais. Além de também permitir entendermos a relação dos Centrais com 

a política de emancipação do país, destacando os conflitos gerados dentro destes espaços 

ou através deles, mas principalmente permitir uma visualização de como os Centrais 

funcionam para esta sociedade.

Um dos trabalhos mais recentes sobre Cuba, é o do historiador Louis 

Pérez (PÉREZ, 1997). Seguindo a linha das relações entre impérios discute as 

transformações na cultura cubana a partir do contato dos imigrantes cubanos com a 

sociedade dos Estados Unidos.

A imigração para os E.U.A segundo o autor, é um fenômeno decisivo 

para o reconhecimento e para a redefinição da identidade cubana. A experiência deste 

êxodo converteu-se em uma linha de referência sobre a qual os cubanos, puderam 

projetar tanto o ressentimento dos exilados contra a decadente autoridade espanhola, 

como um padrão implícito para seus próprios ganhos. No lugar de definir-se em 

oposição à modernidade norte-americana, os emigrados cubanos consideravam-se como 

parte de um projeto do hemisfério americano para toda a América Latina e Caribe; seu 

sentido de identidade se submergia em um sentido idealizado e universalizado do outro.

Existe no seu trabalho uma surpreendente afirmação: os grupos que 

migraram para os E.U.A aceitaram o significado e o poder do progresso norte-americano 
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na formação da cultura cubana. Porém não fica claro, quais são os grupos analisados por 

ele, ou seja, quais são as vozes que estão representadas no seu trabalho, embora ele 

explique que entre os imigrantes existia  uma grande heterogeneidade, porque migraram 

tanto homens, quanto mulheres, tanto negros quanto brancos. Penso que a apropriação e 

interpretação dos símbolos da modernidade dependem em grande medida do lugar em 

que estes sujeitos articulam-se social e culturalmente na sociedade receptora.

A análise de Pérez deixa dúvidas, quando pensamos nas reais relações 

do movimento separatista com as idéias advindas dos Estados Unidos. Será que todos os 

separatistas concordavam com as idéias trazidas deste país? Como essas idéias eram 

refletidas no âmbito dos significados e aspirações particulares? Mais importante ainda, o 

autor nem sequer oferece estatísticas de cubanos que emigraram para os Estados Unidos  

e menos ainda dos que retornaram para Cuba após terminada a guerra. Outro dado de 

importância é que a emigração de cubanos aos Estados Unidos procedia na grande 

maioria de Havana. Por isso consideramos que o autor ao desprezar o foco de interesse 

do espaço cubano, deixou perder muitos elementos controversos e entre eles o fato de 

que Cuba no século XX viveu as grandes experiências da imigração caribenha.

Outra autora, Rebecca Scott (SCOTT, 1997) faz um estudo sobre a 

influência dos negros no movimento de emancipação cubano, revalorizando o conceito 

de raça para o século XX. Para a autora, as visões  “transraciais”  da historiografia, 

sejam do ponto de vista social ou nacional escureceram a situação de exploração do 

negro cubano.

Outro estudo considerado neste trabalho, é o de Consuelo Naranjo 

(NARANJO, 1992). Seus trabalhos discorrem sobre a imigração espanhola para Cuba, 

possibilitando uma confrontação deste tipo de imigração com a imigração antilhana.
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Segundo Naranjo, a imigração espanhola é significativa, 

especialmente tratando-se dos canários. Estes eram bem recebidos, por serem brancos, 

por serem mais “produtivos”. Nas suas pesquisas há uma relevância da imigração deste 

grupo em relação aos outros fluxos migratórios de outras regiões, especialmente das 

ilhas vizinhas a Cuba, dando a entender que a imigração espanhola exerceu uma maior 

influencia na sociedade cubana. Embora, entendamos que há uma seleção significativa 

pelas gerências dos Centrais em relação aos imigrantes, é importante ressaltar que a 

imigração espanhola é uma imigração oficial, lembrando que havia a imigração ilegal 

barateando os custos dos Centrais e estas, mesmo sendo consideradas “indesejáveis” não 

pelos cubanos de uma forma geral, mas  sim pela elite, eram numericamente mais 

significativas. 

Além de fornecer dados sobre a imigração espanhola, as pesquisas de 

Consuelo Naranjo servirão como referência documental para este trabalho, devido a 

quantidade de dados (principalmente as leis de imigração ) usados pela autora em seus 

livros, possibilitando um maior conhecimento de como eram feitas as negociações da 

emigração para Cuba.

Os interesses e as intervenções militares dos Estados Unidos na região 

do Caribe inferem diretamente na visão de autonomia dos povos do Caribe. As 

independências, a formação de repúblicas, são projeções de povo que por séculos 

mantiveram-se atados aos infortúnios de uma expansão mercantilista-capitalista, que 

injetou na elite dos países caribenhos uma visão mimética dos poderes externos sejam 

eles políticos ou econômicos.

Podemos entender que a tradição deixada pela Espanha outorga uma 

forma parcial de identificação e ao reencenar o passado cubano, este passado introduz 

outras temporalidades culturais na invenção da tradição. O choque entre o velho e o 
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novo, o progresso, faz parte deste tipo de análise, mas deixa outras lacunas. Esta revisão 

dos valores cubanos que promovem o nacionalismo e assim o ideal unificador da nação, 

pode ser analisada através do debate acerca da questão racial que está presente nas 

discussões políticas de Cuba desde o final do séc. XIX até a primeira metade do séc. XX  

e que se reinicia nos dias de hoje.

Entender essas relações, movidas dentro de uma instituição (os centrais)  

presente ainda hoje no processo econômico dos países latino-americanos, permite a 

compreensão do aspecto sócio-histórico cultural destes países.

Através do estudo dos Centrais Açucareiros, é possível fazer uma 

análise comparativa  com  outros países do Caribe e da América Latina que também 

tiveram esta indústria como base de sua economia. É possível entender através do estudo 

destes espaços destinados às plantações, as  relações sociais, os valores e os modos de 

atuar comuns entre os paises que tiveram a produção açucareira como principal 

atividade.

As idéias de Ortiz são essenciais para entendermos o processo de 

gestação não só da nacionalidade cubana, ou melhor, o sentido de cubanismo de seu 

povo, mas também nos oferece elementos científicos para expressar as relações dos 

cubanos com os diversos imigrantes aqui analisados.

Refiro-me a questão nacional cubana para que  o leitor perceba que o 

imigrante, portador de uma concepção de mundo, religiosidade, etnicidade diferente, vai 

deparar-se com uma nação também em construção. O século XX inicia-se para os 

cubanos com um novo despertar , a nação torna-se um espaço de novas expectativas e 

experiências relativas à República recém implantada, e o horizonte dos cubanos se 

amplia para um mundo de novas possibilidades.
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A fase que se seguiu ao período de independência de Cuba em 1902, foi 

uma fase de reformulações sociais, políticas e sociais; o jovem país necessitava de uma 

base nacionalista que auto-promovesse a sua integração, que segundo alguns autores era 

dificultada pela ideologia escravocrata, conservadora, racista, ou pela divisão espacial de 

seu povo. Segundo Jorge Ibarra, os cubanos sentiam-se muito mais camagueyanos, 

orientais, do que propriamente cubanos. As fronteiras das províncias exerciam maior 

influência sobre a população do país, do que  os limites territoriais  da nação (IBARRA, 

1997) . 

A independência provocou uma divisão social, a burguesia mantinha o 

poder político, os negros, muitos  lutaram pela independência, e foram alijados do novo 

processo político. A mentalidade escravocrata iria permanecer na sociedade até mesmo 

durante a contratação de trabalhadores livres.

Segundo Teodoro de la Torre Recio (1946), o termo migrar é um 

vocábulo comum, que indica a ação de deixar um lugar para dirigir-se a outro; 

compreende, portanto, uma dupla ação, a de emigrar, ou deixar o lugar de partida, e o de 

imigrar, dirigir-se ao lugar de destino, os quais são termos correlativos. Migrante, 

emigrante, imigrante, são vocábulos derivados que indicam que a respectiva ação 

imigrado, indica a ação já completa. Analisando os termos migrar, emigrar, imigrar, 

sempre o fazemos indicando a “ação em exercício”, talvez seja por que vemos o 

imigrante como alguém que está sempre de passagem, e que para ele próprio, o local de 

destino seja algo transitório; mesmo que o seu tempo de permanência seja longo, o local 

de origem sempre será sua referência principal. O migrante sempre está nos “entre-

lugares” aqui e lá.
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Os movimentos migratórios, principalmente os migrantes, sempre 

exerceram curiosidade, fascínio e também intolerância nos nacionais dos paises para 

onde se dirigiram. As imagens formadas sobre os povos que se deslocam por vários 

lugares, por inúmeras razões (trabalho, perseguições, guerras, etc) são apreendidas de 

várias formas. A literatura e a cultura oral são instrumentos importantes para a análise 

destas imagens, porque identificam o que foi apreendido e o que não foi apreendido pela  

sociedade, permitindo-nos analisar as subjetividades presentes na narrativa. O imigrante 

ao mesmo tempo em que é necessário  como mão-de-obra, torna-se “o outro”, “o 

diferente” que se relaciona com a sociedade receptora mediante a criação de novos 

signos que remetem a uma identificação de ambas as partes envolvidas: novos hábitos e 

costumes, novo comportamento, etc.

Desde o século XIX - primeiramente com os africanos, espanhóis, 

chineses – os imigrantes fizeram parte da estrutura econômica do país. Entretanto, no 

século XX as correntes imigratórias não foram menos importantes, foram essenciais para 

o desenvolvimento produtivo. 

A legislação e a imigração

A primeira lei que faz referência ao processo imigratório para Cuba, era 

uma ordem sem número de 27 de abril de 1899, mediante a qual o governo provisório de 

Cuba punha em vigor a circular nº 13, estabelecendo a plena vigência no território 

cubano das leis imigratórias dos Estados Unidos. Algum tempo depois, o general Wood 

ditou a Ordem Militar nº 155, datada em 15 de Maio de 1902, com a qual se reafirmava 
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o princípio de que as leis imigratórias dos Estados Unidos se aplicariam a Cuba. O texto 

da lei é o seguinte:

Sección III. Constituirá un acto ilegal por parte 

de cualquier persona, razón social o compañía, 

pagar por anticipado, bajo cualquier forma el 

importe del viaje, o de algún modo contribuir a 

fomentar la introducción e inmigración de 

cualquier extranjero o extranjeros, forasteros 

en Cuba, mediante contrato o convenio, de 

palabra o por escrito, tácito o exprese hecho 

con anterioridad a la introducción o 

inmigración de los mencionados extranjeros o 

forasteros, para emplearlos en trabajos o 

ocupaciones de cualquier clase en Cuba

(WEBB, 1976)

A ordem militar nº 155 também satisfazia alguns velhos anseios 

racistas da burguesia cubana, que desde os tempos da colônia, vinham clamando por 

uma regulamentação imigratória que preservasse a composição majoritariamente branca 

da população da ilha. 

Em 1904, a United Fruit Co, companhia norte-americana responsável 

por alguns dos maiores centrais de Cuba, gestionou junto ao governo cubano a 

permissão para a entrada de imigrantes estrangeiros, especialmente do Caribe inglês e de 

Haiti. A United Fruit enviou uma comissão a Cuba para tratar diretamente com o 

presidente Estrada Palma a eliminação das restrições  para a entrada destes imigrantes. O 

presidente da empresa, Harold Harty, relatou o resultado de sua reunião com o 

presidente cubano:

... yo explique cuidadosamente al Presidente la 

cuestión de los trabajadores. Le dije que 
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comprendía que él prometía a Ud...  (Preston, 

pdte, de UFCo...) un permiso para obtener 

trabajadores en el extranjero cuando fuera 

necesario. Aunque nos explicó que ahora 

existía una ley de inmigración del gobierno 

anterior, prometió hacer el máximo para que 

esa ordenanza no nos afecte. Al menos para el 

próximo año los contratos de trabajadores se 

tendrán que hacer con la promesa de retornar 

cuando termine la zafra. Pese a ello, al 

Presidente no le agrada este tipo de solución, 

ya que la considera un problema serio, por ello 

no es muy favorable a al idea de traer 

trabajadores jamaicanos, además, los 

congresistas son contrarios a este tipo de 

inmigrantes. Por esta razón el Sr. Silveira ha 

prometido otra entrevista sobre este tema, pues 

el se mantiene al tranto de todo y verá que 

puede hacer que nosotros tengamos 

trabajadores de esta clase en cualquier 

momento17.

Enquanto o problema não se solucionava por esta via, a United Fruit 

decidiu buscar trabalhadores em qualquer lugar onde pudesse obtê-los. Era necessário 

requerer uma nova força de trabalho para a colheita da safra de cana de açúcar de 1905. 

A solução veio através da contratação de trabalhadores, espanhóis, principalmente, 

trazidos de Triscornia (região de La Habana). Em Triscornia estavam instaladas as 

oficinas de imigração; neste local ficavam internados os imigrantes que não traziam 

consigo os requerimentos para o livre ingresso no país, na espera de algum fiador –

                                               
17 Harty a Preston, 17 de abril de 1917, loc.cit.
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quase sempre uma companhia – contratante - que garantisse que o imigrante não se 

converteria numa carga pública.

Miguel Barnet, autor do livro El Gallego, um romance que narra a 

trajetória para Cuba do galego  Manuel Ruiz, definiu Triscornia como sendo um campo 

de “reubicación” carente de recursos e facilidades. Para este lugar eram enviados os 

viajantes procedentes de todas as partes do mundo. Particularmente cruel e abusivo foi o 

tratamento que sempre se deu neste lugar aos emigrantes espanhóis, chineses, asiáticos e 

judeus. Segundo Barnet, Triscornia foi um antro de delinqüência e corrupção. Seus 

administradores fizeram fortunas com o negócio de  permissão de entradas no país: 

O personagem Manuel Ruiz descreve sua experiência no campo de Triscornia:

... Acostumbrado a mi casa, aquello me supo a 

rayos. Chinches, pulgas, cucarachas, de todo 

en aquel calabozo. Creo que ahí estuvimos 

encerrados como tres días hasta que vi9no un 

oficial y me pidió que saliera. Le hice la 

historia verdadeira y me llevó a un pabellón 

donde había de todo: chinos, españoles, 

polacos, que sé yo! Aquello era como un 

hervidero de lenguas. A las mujeres las 

mantenían aparte para evitar los contagios y 

las relaciones sexuales (BARNET, 1984)

Manuel Ruiz continua:

Passeando por Triscornia fue que me di cuenta 

de que estaba toda alambrada. Era como una 

cárcel para el inmigrante que no traía 

documentación, o que venia enfermo. Ahí 

pasaban la cuarentena; a veces un día o unas 

horas, según el dinero o la influencia que 



55

trajeran, y las más treinta días, como fue el 

caso mío y de José.(IBIDEM)

O imigrante era submetido às leis que regulamentavam sua entrada no 

país, mas, como fica demonstrado nestes relatos, existia um sistema de relações extra-

oficial que introduzia o imigrante com documentação irregular no mercado de trabalho 

das plantações, Além de Triscornia, existiam os portos particulares de alguns centrais 

que permitam a entrada de imigrantes clandestinos no país, especialmente os antilhanos.

Existia uma grande resistência da elite cubana em permitir a entrada 

destes imigrantes em Cuba, primeiro porque diziam que haitianos e jamaicanos não 

possuíam a qualificação adequada para o trabalho, e segundo a introdução destes 

imigrantes no país, iria provocar a africanização da sociedade cubana e comprometer a 

unidade nacional. 

No ano de 1913, o presidente Gómez outorgou uma permissão 

ocasional para a entrada de imigrantes.  Um momento  especial da legislação sobre a 

imigração, foi iniciado mediante a lei de agosto de 1917. Seu conteúdo estabelecia as 

normas mais elementares para regular o funcionamento do novo comércio de pessoas e 

formou parte das medidas do governo para garantir a contribuição açucareira de Cuba no 

período da primeira Grande Guerra. No texto ficaram imprecisas as formulações com 

respeito à atenção médica e a repatriação dos que chegavam ao país por esta via.18

A repatriação era certamente praticada por algumas companhias 

açucareiras ao finalizar cada safra, talvez por temor em manter trabalhadores ociosos e 

ingovernáveis em seu território ou por uma questão de economia. Segundo Perez de La 

Riva, o haitiano se convertia no trabalhador perfeito pois “não havia que alimenta-lo 

                                               
18 “ Ley de inmigration de agosto 3 de 1917” . En: Hortensia Pichardo: documentos para la historia de 
Cuba: Editorial de Ciencias Sociales. La Habana, 1969, T.II, pp. 421-422.
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mais que no período de trabalho(...). As transnacionais realizavam assim o sonho dos 

escravistas de antes...” (DE LA RIVA, 1995)

A maior parte do contigente de trabalhadores, introduzidos em 1913, 

ficou assentado nas propriedades da United Fruit. Esta força unida aos grupos 

contratados eventualmente, proporcionou a empresa uma certa folga em sua permanente 

necessidade de trabalhadores. Com a nova conjuntura açucareira estabelecida pela 

Primeira Guerra Mundial, a escassez de trabalhadores se fez sentir novamente.  Ao 

terminar a safra de 1915, o chefe do Departamento de Agricultura de Banes, advertia ao 

manager da División sobre os primeiros sintomas da nova situação:

La mano de obra há sido satisfactoria en la 

zafra pasada, aunque al principio estuvimos 

cortos de macheteros ya que comenzamos tarde 

la cosecha, como los centrales vecinos la 

habían iniciado antes, grupos de trabajadores 

nuestros se fueron allá a laborar. 

Anteriormente, con sólo salir afuera 

encontramos fácilmente trabajadores (...)Este 

año para mantener los trabajadores aquí 

debemos empezar temprano.

He notado en los periódicos que existe una 

gran agitación sobre la inmigración de 

jamaicanos y antillanos, por lo que temo,  pues 

la mayor parte de nuestros trabajadores son de 

este tipo.19

A United fixou o início da safra de 1916 para o dia 29 de dezembro de 1915, um dia 

antes de iniciar a moenda, Harty  comunicava ao escritório de Boston que, 
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tenemos aqui una gran escasez de mano de 

obra, como nunca había visto, debido a que la 

gente no viene tan rápido como nosotros 

esperábamos; por consiguinte enviaré 

empleados afuera em la semana entrante para 

tratar de obtener alguna gente...

Uma semana depois, Harty reiterava que  tentaria de que os barcos da 

empresa, procedentes da Jamaica, trouxessem alguns trabalhadores, uma vez que 

enviaria homens para recrutar trabalhadores na zona de Guantánamo.

Tudo parece indicar que a força de trabalho que vinha utilizando a 

United durante estes anos, compunha-se majoritariamente de trabalhadores antilhanos 

que foram introduzidos em Cuba de forma não legal, pois não se conhecem  outras 

autorizações para introduzir imigrantes fora do já citado decreto de 1913. Um viajante 

cubano que visitou em 1915 as regiões orientais anotou: que mesmo que pelas baías de 

Banes y Nipe não se introduziam trabalhadores clandestinos, se fazia pelo litoral entre 

Guantánamo y Baracoa20 o qual explica por que a United enviava seus recrutadores a 

Guantánamo, que ao que parece, havia se convertido em  um grande mercado de 

trabalhadores da província. Como as safras destes anos eram muito longas – tinham uma 

duração média de 250 dias – os trabalhadores permaneciam nas terras da empresa 

durante o curto “tempo morto”, ficando assegurada desta forma uma parte substancial da 

força de trabalho para a colheita seguinte.

Como resultado do assentamento de trabalhadores imigrantes a 

população de Banes e Nipe cresceu extraordinariamente, sendo em particular numerosas 

as famílias de origem jamaicana instaladas em terras que pertenciam a United Fruit 

                                                                                                                                          
19 Managers Letters Book, 1901-1902, p. 336, archivo de Banes.
20 Antilla Sugar States, file 9-4, División Banes, Annual Report, 1936, p.21, archivo de Banes.
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Company. Em 29 de julho de 1916, a empresa norte-americana declarava ao Ministro 

inglês em Cuba, a quantidade de trabalhadores nativos de colônias inglesas que residiam 

na División de Banes.

A forma irregular com que eram introduzidos os  trabalhadores 

resultou insuficiente para cobrir a demanda de força de trabalho, produzindo-se  uma 

lógica elevação dos salários. As dificuldades de comunicação direta com o sul da 

província de Oriente, e o aumento generalizado na demanda de trabalhadores, obrigaram 

a companhia a realizar a safra de 1917 em meio de uma grande carência de mão-de-obra. 

A United e as outras companhias açucareiras começaram a pressionar ao presidente 

Menocal para que se retirassem as  restrições existentes à introdução massiva de 

trabalhadores. Menocal, manifestando sua habitual receptividade para com os interesses 

norteamericanos, enviou uma mensagem ao Congresso recomendando que se 

outorgassem todas as facilidades a imigração de trabalhadores21. Assim em 3 de agosto 

de 1917, foi aprovada uma lei mediante a qual as empresas e indivíduos22 recebiam 

autorização para introduzir  trabalhadores antilhanos em Cuba até dois anos depois que 

acabou a Primeira Guerra Mundial, com a única condição de que estes trabalhadores não 

se convertessem em carga pública e que fossem reembarcados em seu devido tempo.  Ao 

amparo desta lei se incrementou brutalmente o tráfico de trabalhadores, viabilizando 

uma grande produção de açúcar sem que se incrementasse correspondentemente os 

salários dos trabalhadores haitianos na sua grande maioria.

                                               
21 Customs general, 1950-1955, F. 14-1, archivo de Banes.
22 Esta lei favoreceu particularmente o negocio dos “contratistas”, indivíduos que atuavam de 
intermediários entre as companhias e as autoridades haitianas, ocupando-se do recrutamento e traslado dos 
trabalhadores. Estes modernos negreros – cujos serviços foram amplamente utilizados pela UFC nestes 
anos – usualmente se enriqueciam por dupla cobrança, cobravam às companhias pela força de trabalho 
obtida, apoderando-se também em parte do salário dos trabalhadores com o pretexto de ter-lhes 
conseguido trabalho.
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A corrente migratória antilhana para Cuba se desenvolveu sem 

interrupção aparente. Nos anos transcorridos entre 1913 e 1920 o crescimento do fluxo 

migratório foi especialmente significativo. Segundo os autores de United Fruit Co23, 

tudo indica que os beneficiários da imigração antilhana  eram as grandes empresas 

açucareiras, geralmente norte-americanas, assentadas no Oeste da ilha, o qual deu lugar 

para que a imprensa nacional se fizesse eco de protestos contra tal movimento 

migratório. As críticas foram dirigidas, sobretudo, à corrupção da administração pública 

que concedia autorizações para ditos desembarques sem mediar controles de saúde nem 

de segurança para as pessoas envolvidas.

Um dos fatores que influenciou o investimento das empresas 

responsáveis pelos centrais na migração antilhana, foi a tentativa de neutralizar o 

movimento trabalhista, organizado pelos imigrantes espanhóis e os cubanos, inspirados 

pelos ideais anarquistas. Ter no mesmo espaço de trabalho, pessoas de línguas 

diferentes, dificultaria a comunicação e conseqüentemente  o fortalecimento do 

movimento dos trabalhadores. Os antilhanos, em geral, se submetiam ás propostas de 

trabalho e salário impostos pelas empresas sem contestar, ainda que os imigrantes do 

Caribe inglês utilizaram o consulado inglês contra múltiplas formas de coerção usadas 

pelos guardas das companhias. Porém, os haitianos vieram submetidos a condições sub-

humanas de trabalho. Entre os espanhóis, somente os anarquistas eram expulsos, como 

“estrangeiros perniciosos”.

No documento diplomático da Secretaria de Estado de Cuba, de Julho 

de 1924, Havana, o Secretário de Estado para Negócios Extrangeiros do governo 

britânico, Godfrey Haggard expõe a preocupação do seu país sobre o tratamento a que 

estavam sendo submetidos os trabalhadores antilhanos britânicos. Entre os aspectos mais 

                                               
23 United Fruit Co. Varios autores, Nuestra Historia, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1976.
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proeminentes estavam as condições da Estação de quarentena de Santiago de Cuba; o 

uso de arma de fogo, demasiadamente freqüente e com resultados fatais, realizados por 

guardas cubanos  contra antilhanos desarmados; a aparente falta de interesse na detenção 

e perseguição dos indivíduos culpados de semelhantes atos; e o insatisfatório resultado 

dos julgamentos que eram realizados.

A intervenção direta do governo britânico nas questões referentes aos 

imigrantes antilhanos ingleses demonstra não só a forma como os antilhanos eram 

vítimas de violência, sendo os estes atos cometidos contra eles ignorados pela justiça 

cubana, mas também o apoio e a devida mediação feita pelos representantes legais da 

coroa britânica para resolver as questões. O que não acontecia com os haitianos, cujos 

maus tratos sofridos eram ignorados inclusive pelo governo de seu país.  

O Central a partir da permissão de imigração tornou-se um ambiente 

de encontro de culturas, como nos descreve Alejo Carpentier:

... Então começava a invasão. Tropel de 

trabalhadores. Capatazes americanos 

mascando charutos. O químico francês que 

cotidianamente amaldiçoava o cozinheiro da

pensão. O pesador italiano que comia pimenta 

com pão e azeite. O inevitável viajante judeu, 

enviado por uma empresa ianque de máquinas. 

E , a seguir, a nova praga permitida por um 

decreto de Tiburón24 dois anos antes: 

esquadrões de haitianos maltrapilhos que 

surgiam no horizonte distante trazendo 
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mulheres e galos de briga, dirigidos por algum 

condottiero negro com chapéu de palha e 

machete à cintura.25

A classificação de imigrantes por nacionalidade (1911-1915) de acordo 

com os gráficos feitos pelo pesquisador jamaicano Robert Hill era a seguinte26:

País 1911 1912 1913 1914 1915 Total

Haití 0 111 1200 98 2453 3862

Jamaica 0 831 2258 1791 1834 6714

S. Dom. 46 118 91 88 80 423

P.Rico 464 411 635 527 840 2877

Mencionados 1484 787 22 38 115 9537

Total de imigrantes por ano em Cuba

1911 38053

1912 38296

1913 43507

1914 25911

1915 32795

Total 178562

                                                                                                                                          
24 Tubarão. Apelido dado pelo  povo ao presidente J. M. Gómez,  um aficcionado da pesca de esqualos (N. 
do T.). J. M. Gómez foi o presidente que aprovou a lei de 13 de agosto de 1917, autorizando a entrada  
irrestrita de trabalhadores em Cuba
25 CARPENTIER, Alejo.  Ecue-Yamba- Editora Brasiliense,  São Paulo, pp.18
26 Tradución de fotocópias donadas por el investigador jamaicano Robert Hill durante su visita a Cuba em 
el año de 1980 (Briblioteca Nacional de Cuba)
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As tabelas representam uma margem oficial dos imigrantes que 

chegaram à Cuba no primeiro qüinqüênio do século XX. A proporção de imigrantes por 

nacionalidade apresentada por estas tabelas estão aquém do número real que existia no 

país, visto que a entrada ilegal era mantida em sigilo pelas companhias contratantes até o 

ano de 1913.

As habitações dentro dos centrais eram separadas de acordo com a 

origem dos imigrantes. Existia a rua dos espanhóis, a rua dos jamaicanos, geralmente as 

cuarterias  dos haitianos ficavam localizadas numa área mais distantes das demais. As 

festas promovidas pelos distintos grupos, muitas vezes se transformavam em um 

momento de confraternização e reconhecimento dos costumes.

Segundo Fernández (1998), a chegada a Cuba, durante a Primeira 

Guerra Mundial e nos anos posteriores, de centenas de milhares de trabalhadores 

antilhanos, alcançava quantidades estimadas entre 1913 e 1921 de mais de 80.000 

haitianos e 75.000 imigrantes das Antilhas inglesas – sobretudo jamaicanos –  suas 

entradas ilegais em Cuba, propiciadas pelos interesses das grandes empresas açucareiras, 

provocaram a reprodução e  conservação de diversas expressões de suas manifestações 

culturais; entre outras, as referidas festas populares tradicionais, as quais, mesmo que 

realizadas geralmente no seio de suas comunidades e  executadas com exclusividade 

pelos primeiros imigrantes e logo, de maneira paulatina, por seus descendentes nascidos 

no solo cubano, podem ser conhecidas e apreciadas pela população vizinha,  nas 

colônias e bateyes, próximos de onde efetuavam as festas. 

A transmissão oral permitiu a conservação das narrações e contos 

populares que dão conta da riqueza cultural transmitida pelos caribenhos e, 

principalmente, ainda que possa parecer paradoxal, pelos haitianos. Pelas peculiaridades 
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próprias das formas de vida que  tinham os trabalhadores haitianos, as condições 

impostas pelas grandes companhias, vivendo nas denominadas “colônias”, ou nas 

“cuarterias” dos centrais, em um tipo de comunidade fechada dentro de um sistema de 

plantação, com pouca integração na sociedade cubana, não impediu que os ritos 

realizados por eles, também exercessem curiosidade e fascínio nos cubanos. Das 

manifestações festivas realizadas por esses imigrantes, a mais generalizada, 

caracterizada e complexa, é a que nas regiões de antigas províncias de Camaguey e 

Oriente se denomina bande rara o gagá.

Os imigrantes do Caribe inglês tinham mais facilidade para incorporar-

se ao próprio central. Ainda que começaram morando nas “cuarterias” mudaram-se para 

casas construídas por eles mesmos, similares as de seus países. Muitos destes imigrantes 

a partir  da crise da indústria açucareira, nos anos 30, puderam passar às zonas urbanas e 

trabalhar na construção principalmente. Estas possibilidades de emprego melhor 

remunerado, os níveis econômicos e de prestígio social que possuíam, favoreceu sua 

incorporação nos setores proletários da sociedade cubana, inclusive mediante 

matrimônios internacionais, rompendo desta maneira sua permanência dentro de um 

sistema fechado de comunidade.

Os jamaicanos que permaneceram nos centrais, se reuniam para cultos 

em igrejas protestantes, em lojas de tipo maçônico,  no jogo de cricket, ou nos clubes 

onde realizavam suas festas dançantes. Por razões obvias  poucas das atividades de tipo 

festivo foram compartilhadas pela comunidade cubana  próxima aos núcleos integrados 

pelos imigrantes jamaicanos e seus descendentes. 

A repatriação dos imigrantes, principalmente antilhanos, está 

diretamente ligada a Lei de Nacionalização do trabalho. De acordo com o documento 

expedido pelo Sr.Philander L. Cable de 2 de setembro de 1921, onde reclama das 
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condições em que se encontravam os imigrantes antilhanos que aguardavam na Estação 

de quarentena de Santiago de Cuba, o decreto nº 1404, de 22 de julho de 1921, 

promulgado pelo presidente Zayas, a contratação de homens para transportar os 

imigrantes antilhanos até seus países agravava a situação dos trabalhadores, que se viam 

sem dinheiro e sem emprego, amontoados nas estações aguardando voltar para casa, pois 

os contratistas faziam o transporte dos trabalhadores somente até as estações, não 

cumprindo com as cláusulas do contrato feito com o governo cubano que estipulava que 

os trabalhadores deveriam ser levados até o país de origem. As condições insalubres em 

que eram mantidos os imigrantes dentro das estações causava preocupação nas 

autoridades, que temiam a proliferação de doenças. Os imigrantes que já haviam 

constituído família permaneceram em Cuba, enquanto que os solteiros que eram maioria 

se viram obrigados a voltar para seus países.

  

CAPÍTULO III



65

O espaço do Central  e as relações sociais

        Os centrais existentes em Cuba eram propriedades privadas que 

estavam  organizadas através de corporações dentro e fora do país sob o regimento das 

leis de Cuba e dos Estados Unidos. Estas corporações encontravam-se sob uma 

supervisão comum que as vezes equivalia a uma extensa e complexa combinação dos 

fatores de produção que envolve tanto a agrícola quanto a industrial, assim como a 

comercialização do açúcar e outros produtos. Com esta estrutura  poderíamos reconhecer 

os centrais norteamericanos, pertencentes a Cuban Cane, General Sugar  e Cuban-

American. Em 1927, dos 127 centrais que havia em Cuba, 75 eram definitivamente 

norteamericanos; 14 cubano-norteamericano; 10 canadenses ou cubano e canadense. 

Havia ainda 15 centrais pertencentes a espanhóis e franceses, e  4 a súditos britânicos 

nascidos em Cuba. A partir desta data ocorreu um grande número de transferências de 

propriedade, dando origem a outros tipos de consolidações27. Estes centros de produção 

se encontravam  convenientemente incluídos no perímetro urbano, embora guardasse

uma distância prudente das áreas residenciais localizadas no denominado Batey.

A organização da indústria nos centrais, substancialmente, é a mesma 

para todos os centrais açucareiros de Cuba, grandes ou pequenos, pertencentes a cubanos 

ou a norteamericanos. A peça principal do central é um enorme edifício, com uma ou 

mais chaminés que se elevam sobre a planície circundante. Neste edifício trabalhavam 

os espanhóis e cubanos brancos que exerciam funções mais técnicas junto ás máquinas e 

na centrífuga, e eram os chefes nos diferentes departamentos mantendo  como ajudantes 

os caribenhos. No entanto, na casa de açúcar, na de cal, junto aos tachos e nos fornos 
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trabalhavam principalmente os caribenhos. È neste edifício que se mói a cana e se extrai 

o açúcar, os outros edifícios adjacentes eram usados para armazenar o produto, para 

trabalhos de reparação feitos principalmente pelos trabalhadores espanhóis e para outras 

operações subsidiárias. Próximo a este edifício localizava-se o batey, área 

administrativa, sociocultural e comercial, integrada pelos escritórios da companhia, 

clubes, igrejas, parques. A  infraestrutura era concebida para satisfazer às necessidades 

sociais e culturais dos altos empregados estrangeiros e cubanos assim como dos 

trabalhadores qualificados. Sua localização encontrava-se conectada à zona residencial 

da aristocracia do batey.

O batey possui, em todos os casos,  uma espécie de pulmão criado pelas 

árvores frutíferas ou próprias para madeira, além de ficar sempre ao oeste do central bem 

protegido dos ventos procedentes do norte ou do sul, quer dizer, nunca era afetado pela 

fumaça das chaminés. Até o quintal do central chegam os tentáculos de sua rede 

ferroviária que recorrem todas as terras de propriedade do central ou arrendada, mas 

sempre controlada por sua administração. Ao longo desta via férrea estão as 

embarcações ou chuchos que recebem a cana, uma vez cortada, em carretas puxadas por 

bois ou tratores. Todos estes grandes centrais possuíam seu próprio porto até onde se 

estendiam as linhas da ferrovia.

O trabalhador negro não podia morar ou freqüentar o batey, estes só 

freqüentavam o batey para realizar a função de limpeza, ou no caso excepcional de um 

bom jogador de baseball (pelota) que poderia integrar uma equipe branca de jogadores. 

Nesta área do central existiam armazéns, uma igreja ou duas, dependendo da 

nacionalidade dos administradores do central, ou seja, se fosse espanhol, cubano ou 

norteamericano. Neste último caso, teria a igreja católica e a protestante. Possuía 

                                                                                                                                          
27 Problemas de la Nueva Cuba.. Comision de Asuntos cubanos. Foreign Policy Association, New York, 
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também uma escola pública e várias escolas privadas, as crianças que as freqüentavam 

eram filhos dos gerentes, altos funcionários do central; técnicos e empregados fixos. 

Alguns meios de distração completavam o desenho urbanístico. Entre eles um ou dois 

clubes de brancos, sempre tinha um onde celebravam-se festas exclusivas para a alta 

hierarquia do central. 

Os bairros operários ficavam do lado oposto ao batey, recebiam a 

fumaça e toda carga de poluição trazida pelos ventos (tanto os do norte quanto os do 

sul), as condições de vida nos bairros operários não eram satisfatórias, aí viviam 

cubanos, espanhóis e caribenhos das Antilhas inglesas e holandesas. Os bairros operários 

eram divididos por ruas com denominações que lembravam a origem dos imigrantes, rua 

dos jamaicanos, Kingston e outras. Nestes bairros não somente moravam os operários da 

indústria, mas também aqueles que trabalhavam nas colônias.  Os haitianos mal se 

acomodavam nas  chamadas cuarterias, conjunto de quartos onde dormiam nas suas 

redes.

O mapa açucareiro de Cuba, editado por Cuba Importadora e Industrial 

(Havana, 1937) mostra que os centrais estavam divididos entre as províncias de Pinar del 

Rio, Habana, Matanzas, Santa Clara, Las Villas, Camaguey e Oriente. Sendo que a 

maioria dos centrais localizavam-se nestas últimas províncias Camaguey e Oriente28.

Os administradores dos centrais e os chefes de departamentos eram 

selecionados em parte por seus conhecimentos profissionais e por sua experiência, nestas 

funções encaixavam-se os imigrantes espanhóis, menos os canários que em geral foram 

destinados às colônias. Alguns trabalhadores espanhóis anarquistas exerceram certa 

influência sobre os outros trabalhadores cubanos, na maioria das vezes foram 

                                                                                                                                          
1935.
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responsáveis por organizar greves, e  fundar sindicatos. Porém, se identificados eram 

expulsos do país de imediato. 

Nossa hipótese remete-se ao encontro das culturas, do que permanece 

destas relações, dos vínculos estabelecidos, muito mais do que a rejeição ou a visão da 

pesquisa isolada por etnia, analisada freqüentemente por diversos autores. De acordo 

com a nossa pesquisa, essas relações tinham se estabelecido embora o ambiente  

favorecia a diferença e segregava os grupos a partir do desenho urbanístico, e mediante 

uma disposição ao desempenho de funções pela sua origem étnica e nacional. Os 

imigrantes promoviam a transculturação mediante os casamentos, as festas, a 

religiosidade e pela formação de instituições como as lojas maçônicas, clubes, entre 

outros.

Sabemos que a permanência dos elementos das culturas dos diversos 

grupos étnicos que viviam nos centrais se deu mediante relações amistosas, mas não 

ocultamos a existência de confrontos. O que queremos demonstrar é que o espaço do 

central serviu para dinamizar o processo de transculturação dos grupos étnicos e 

imprimir novos valores à identidade nacional cubana.

Nem sempre as relações, como temos explicado anteriormente, foram 

amigáveis. Os cubanos costumavam incomodar os imigrantes com piadas e 

“brincadeiras”. Os galegos eram os que mais reagiam às provocações.

Olga: Qué pudo haberle chocado, molestado, 

diganos de los cubanos?

Maria: Sí, hay muchos cubanos guazones, les 

gusta reirse de los demás. Eso es lo que más 

me molestaba a mí. Como se burlaban de ti, 

aquí habían mucho... y más que yo era gorda, 

                                                                                                                                          
28  Ver mapa em anexo
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liviana. Muchas veces me fajé también. Muchos 

piñazos que dí. Yo me fajaba, le metía. No le 

tenía miedo a nadie. Por eso aquí dicen que 

nosotros fuimos distintos a los otros españoles 

que habían, porque nosotros no le permitíamos 

malacrianza a nadie.29

Os colonos eram camponeses que cultivavam a cana em suas próprias 

terras ou usavam as do central através do arrendamento ou parceria. Muitos centrais 

acumularam terras pela concentração de vários antigos engenhos em uma só unidade 

produtora; e desta maneira muitos donos de engenhos, se converteram em colonos dos 

grandes centrais. Em Ecuê-Yamba-Ô, Alejo Carpentier através do personagem Usébio 

relata a preocupação dos camponeses, que insistiam em manter a sua terra resistindo em 

vendê-la aos donos dos centrais. No entanto, quando a produção do açúcar aumentava e 

o preço atingia altas cotações, as terras dos centrais avançavam sobre as propriedades 

dos camponeses para aumentar os controles das companies. Muitas vezes por falta de 

opção, ou/e devido a pressão do central, os colonos se viam obrigados a vender as terras, 

passando à subordinação dos centrais exercendo funções como a do transporte da cana, 

carretoner30o.

Já fazia tempo que uma obscura tragédia 

pairava sobre os campos que rodeavam o 

Engenho San Lucio. À medida que o açúcar 

subia, à medida que suas cotações iam 

aumentando nas lousas de Wall Street, as 

terras adquiridas pelo engenho formavam uma 

mancha maior no mapa da província. Uma 

                                               
29 Entrevista realizada com Maria Castellón Fernández, 12 de julho de 1992, por Olga Cabrera, Mabay, 
Cuba.
30 Palavra derivada de carretero, ou seja, pessoa que conduz um carro ou carreta.
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série de pequenos plantadores havia se deixado 

convencer pelas ofertas tentadoras da 

companhia americana, cedendo terrenos cujos 

títulos de propriedade remontavam  a mais de 

um século. As fazendas de dom Chico 

Castañon, as de Ramón Rizo,as de Tranquilino 

Moya e muitas mais já haviam passado para as 

mãos da empresa estrangeira...

Usebio acabou por ver-se cercado de 

plantações hostis, cuja cana, trabalhada pela 

administração, gozava sempre do direito de 

prioridade em épocas de moagem.31

Os centrais são os organizadores do trabalho para quase uma terça parte 

dos trabalhadores de Cuba. Esta força de trabalho é dividida em dois grupos, o primeiro 

corresponde aos empregados na indústria e no batey, e o segundo, aos que trabalham nos 

campos. Os centrais mantinham a ordem no batey e nos campos por meio de um sistema 

de vigilantes particulares, chamados guardias jurados. Um dos deveres destes guardas 

consistia em comunicar ao Secretário de Governação as informações que obtinham sobre 

a propaganda dos anarquistas, dos comunistas, ou outros agitadores trabalhistas. 

Segundo Problemas de la Nueva Cuba, os centrais também tinham a custódia de 

destacamentos da chamada guarda rural, que constituía parte integrante do exército 

cubano32. Isto também é possível se comprovar pelas notícias da imprensa que, na época 

de safra, relatava as inspeções do Exército nas zonas açucareiras. 

O trabalho que se realiza no central abarca uma grande variedade de 

ocupações, desde o trabalhador sem instrução, nem qualificação, empregado para limpar 

o batey e o piso do central, para impedir o entupimento dos canais que estão debaixo dos 

                                               
31 Carpentier, Alejo. Ecue-Yamba- ô. Editora Brasiliense, São Paulo, 1989.
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trapiches, para eliminar o bagaço das esteiras em movimento, até outros mais 

qualificados como mecânicos, eletricistas, carpinteiros, fundidores, maquinistas e outros. 

Em geral os centrais estavam divididos em distintos departamentos, cada um dos quais 

tinha seu chefe e com freqüência um superintendente. No batey havia escritórios cujos 

empregados, entre eles economistas, contadores,  reuniam os dados das operações do 

central e tinham a seu cargo  as contas da empresa com seus colonos, empregados e 

provedores. Ainda que o central fosse parte de uma transnacional mantinha máxima 

autonomia nas suas operações. Também há vários químicos ou especialistas que 

determinavam a eficiência com que era extraído o açúcar. Os salários que eram pagos a 

estas diferentes classes de trabalhadores mudavam muito de classe a classe, de central a 

central e de safra a safra.

Olga: Y cuanto ganaba Ud. de maquinista? De 

fogonero.

Angel: De fogonero ganaba $1,45; de 

maquinista $4,00.

Vítor: Y de retranquero? 

Angel: $1,50 ou 1.25 por las 12 horas diarias 

(el dia o la noche)33.

De acordo com o informe da Comision de Asuntos Cubanos, 

Problemas de la Nueva Cuba, na maioria dos centrais a casa era entregue de graça aos 

empregados e operários, porém quando eram demitidos ou não tinham filhos que os 

substituíssem no trabalho, tinham que abandonar a casa. Nas entrevistas revela-se que os 

imigrantes espanhóis pagavam aluguel e só conseguiam uma residência, quando 

                                                                                                                                          
32 Problemas de la Nueva Cuba. Informe de asuntos cubanos. Foreign Policy Association, New York, 1935
33 Entrevista realizada com Angel Cortizo Torres, por Olga Cabrera e Victor 
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casavam-se. Assim como a casa, os trabalhadores também pagavam para ter assistência 

médica, para estudar, e o dinheiro era descontado do salário.

No batey se vê todo tipo de casa. As bem construídas são as primeiras 

a serem vistas por aqueles que entravam nesta área. Para o administrador, o proprietário, 

ou algum alto funcionário da companhia, eram construídos pequenos palácios. Os 

trabalhadores, brancos qualificados ou com cargos de responsabilidade cubanos e 

espanhóis, que já haviam constituído família, possuíam casas de madeira, com teto de 

telhas mais modestas no batey. Para os trabalhadores, migrantes caribenhos e cubanos 

negros solteiros, são reservados os barracões que eram divididos em pequenas 

habitações onde os banheiros ficavam de fora, no quintal. 

O batey dos  centrais possuía áreas de lazer como clubes sociais, 

campos de footbol, baseball, basketboll, tênis e até campos de golf. Na verdade estas 

áreas de lazer destinavam-se aos altos funcionários dos centrais. O trabalhador negro era 

proibido de transitar nestes espaços, salvo alguma exceção, como os que foram relatados 

anteriormente.

Os imigrantes caribenhos sofreram diversas discriminações devido a 

cor. No caso do haitiano a discriminação era maior, pois existia uma imagem construída 

em Cuba de que  o haitiano fazia bruxarias e era muito ignorante, mas reconhecia-se que 

era muito trabalhador. Logo que chegavam os contratantes trocavam seu nome haitiano 

por um cubano.

P: Quién lê cambió el nombre aquí en Cuba?

R: Nombre? Qué nombre?

P: Sí, porque Ud. Tenía un nombre en Haití y 

ahora aquí tenía otro nombre.

R. Nombre? Aquí dice Aquila Pie
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R:Aquí en Cuba viene cambiar con nombre que 

yo tengo Haití no sierve pa’ Cuba, ahora un 

nombre Manuel Milamé, sirve Cuba Manuel 

Milané, cuando viene a cambiar, ese conto lo 

francé el dice mi, tú llama Manuel Milamé Pie, 

verdad?

P: Quién le dijo eso, un francés?

R: Un francé Flanco Dumont.

P El era quién los traía de Haiti?

R: No, llamo calán de Manatí Chico, el de 

cabo el vino de Santiago, de Santiago.

P: Y Ud. Se acostumbró fácil al cambio de 

nombre?

R: No, cambio nombre no, nombre yo dejar 

nombre mio em Haiti, yo tengo solo um nombre 

Manuel Milamé Pie. Y sabe yo trabajo con 

mauyoral central el dice mi cuando va a salir a 

otra cosa deja eso que estas llorando, díceme, 

pa’ que llora, cálmate de poco, dice sí, ta a uno 

sabe pa’ donde tú va a llegar a la gente no va 

ver el nombre. 

A atividade do haitiano é o corte da cana. Geralmente eram solteiros e 

viviam em grupo e quase não participavam das poucas atividades sociais dos 

trabalhadores do campo. Levantavam pequenas choças improvisadas com folhas de 

palmeiras e cascas sobre uma rústica armação de galhos, ou viviam em barracões abertos 

de uma só habitação em que colocavam suas redes, junto aos feixes de cana.

A prática religiosa dos haitianos chamava a atenção dos cubanos. Os 

haitianos traziam com eles os tambores e atabaques, no dia de realização das práticas 

religiosas eram feitos vários pratos para serem oferecidos aos santos e depois às pessoas 
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presentes. Ainda que existisse toda uma imagem construída pelas elites sobre o 

selvagismo destes antilhanos, de que nos rituais bebiam sangue de animais e 

sacrificavam crianças, os depoimentos revelam que esta não teve muita transcendência 

entre os cubanos. De acordo com o depoimento do senhor Rafael Cedeño esses rituais 

surpreendiam mais pela visão da morte como alegria, idéia sustentada pelos imigrantes 

haitianos.

Olga: Y participaban em las fiestas?

Rafael: Sí como no, a ellos les gustaban los 

bembés que ellos daban, yo iba a la Sierra 

Maestra a recoger café y allá en la Sierra los 

que vivían allí cuando llegaban los días de 

fiesta de San Lázaro ellos daban los bembés 

esos donde mataban chivos, los ovejos e 

entonces cuando los niños nacían ellos decían 

que en su país lo gritaban y cuando se morían 

daban fiestas porque se decía que iban para la 

gloria que no iban a pasar más trabajo. Y yo 

decía, miren qué cosa más extraña esta.34

A influencia haitiana em Cuba pode ser sintetizada por três aspectos: a 

língua, a tumba francesa e o congrí. Ou seja, a influencia do idioma, da religião e da 

alimentação (Ysalgué, 1940). A influencia etnosocial do Jamaicano se fez presente na 

estrutura institucional de Cuba com a criação de lojas, igrejas, e sociedades de ensino e 

recreação, com um certo sentido prático. Os espanhóis principalmente pela organização 

trabalhista, sem desconhecer todas as influências na música, nas práticas e experiências 

de trabalho, na organização familiar, assim como na renovação da própria lingua.

                                               
34 Entrevista realizada com o Sr. Rafael Cedeño, por Olga Cabrera, 1992, Cuba.
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De acordo com os gráficos elaborados pela Professora Olga Cabrera, a 

partir da documentação encontrada no arquivo da Província de Las Tunas, no central 

Chaparra, os empregados fixos no cuidado do batey deste central eram escolhidos por 

nacionalidade, dos cubanos 14 trabalhavam no batey, 7 na limpeza, 4 no abastecimento 

de água, 2 nos parques e jardins, 2 como encanadores e 2 no comércio; a proporção de 

espanhóis era menor, 4 trabalhavam nos parques e jardins, 4 na limpeza, 2 no batey e 1 

no abastecimento de água. A proporção de antilhanos ingleses nestas funções era ainda 

menor, 1 trabalhava na função de limpeza.35

Na sociedade republicana, o cubano de pele escura veio a ser 

considerado pela burguesia um cubano negro, nunca um cubano em igualdade de 

condições que o branco. Assim, de negro criollo, ou negro da nação passou a ser 

considerado cubano.

A hegemonia política e ideológica da burguesia dependente no período 

neocolonial, e a influência do racismo da sociedade norteamericana sobre Cuba reforçou 

a propensão à exclusão do negro dos direitos de cidadania, isso somente aconteceu, 

paradoxalmente, a partir da aquisição de supostos direitos nacionais. Não somente 

perduraram velhos costumes e preconceitos  raciais, mas também se pôs em prática uma 

política de discriminação racial por parte do Estado. Dessa maneira o negro foi 

discriminado socialmente e impedido de enviar associações ou movimentos com 

objetivos de autonomia.

A tentativa do movimento do Negrismo em incorporar o negro à 

sociedade cubana e romper com o discurso racista, delegando ao negro sua contribuição 

para o enriquecimento da cultura cubana. Porém isto não rompeu com o preconceito 

racial, tanto que nos espaços dos centrais, as funções não eram estipuladas de acordo 

                                               
35 Ver  gráficos em anexo
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com a origem étnica, mas sim racial, sendo os trabalhadores brancos os únicos a ocupar 

cargos  de confiança.

Talvez seja por essa proximidade de condição entre e negro cubano e 

antilhano que as relações sociais entre estes tenham sido mais próximas do que queria a 

burguesia. Apesar da fragmentação dos espaços dentro dos centrais, os negros antilhanos 

se reuniam para realizar suas festas das quais participavam os cubanos.

As festas dos haitianos também chamadas de bembés tal como as dos 

negros cubanos, foram responsáveis pela introdução de elementos da culinária deste 

grupo de imigrantes e de vocábulos créole na cultura cubana. Os matrimônios entre 

homens haitianos e cubanas propiciaram a difusão de elementos culturais trazidos por 

estes imigrantes a Cuba. O matrimônio assegurava a sua permanência neste país, e 

geralmente os ritos do vodú eram passados de pai para filho, e pela tradição, os 

elementos desta prática passaram a fazer parte da cultura cubana.

O vodu era uma prática mágico-religiosa de grande misticismo. O  

toque dos tambores chamavam a atenção dos trabalhadores próximos de onde viviam os 

haitianos. A prática era realizada nos mesmos dias santos para a igreja católica, nos dias 

24 e 25 de dezembro. 

Os tipos de relações que se estabeleceram entre os imigrantes 

antilhanos, espanhóis e cubanos podem ser classificados dentro dos contactos 

interétnicos que tem lugar entre grupos que se diferenciam uns dos outros pela falta de 

afinidade lingüística ou cultural.

As relações interétnicas entre cubanos e imigrantes dentro do central se 

caracterizavam e eram mediadas por notáveis diferenças culturais, psicológicas e 

lingüística, existentes entre os grupos, como conseqüência de uma etnohistória distinta 

em que as combinações etnoculturais  procediam de raízes formadoras diferentes. Têm 
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se demonstrado que a afinidade lingüística e cultural de grupos em contato facilita a 

integração e a fusão interétnica, e inclusive acelera o processo de trânsito entre as 

culturas, entretanto o contrário, a não afinidade nestes parâmetros atrasa ou dificulta a 

intercomunicação etnocultural.

Os costumes e práticas trazidas pelos imigrantes demonstram isso. O 

pai da entrevistada Teresa Pine,  dizia que na Jamaica somente a família era unida, não 

existia essa relação com a vizinhança que tinha em Cuba. Tinham o costume de falar em 

inglês entre os imigrantes de língua inglesa e sempre procuravam casar-se entre eles36. A 

forma reservada destes imigrantes, o fato de falarem o idioma dos gerentes dos centrais e 

praticarem a religião protestante, lhes garantiam uma imagem de pessoas refinadas, 

educadas e de capacidade para o trabalho.

Olga: Entonces existian diferencias entre el 

haitiano y el jamaiquino, no?

Rafael: Si, existían diferencias, el jamaiquino 

tenía más refinado su idioma y eran gentes de 

más capacidad, los jamaiquinos que vinieron 

aquí eran pocos pero no eran gentes brutas, 

todos eran gentes de capacidad, gentes que 

tenían inteligencia, tenían preparación cultural 

y sabían el idioma del jamaiquino era más fino 

también.  nota.

Em outro depoimento a entrevistada Martha Hymmee, relata a 

preocupação comportamental que os jamaicanos tinham em relação ao cubano, 

considerados pessoas de muita liberdade, as crianças e os jovens falavam muitos 

palavrões, contestavam os adultos, ao contrário dos jamaicanos que colocavam as 

                                               
36 Teresa Pine, Caribe inglês, Manatí, San Cristóban e Santa Lúcia.
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crianças para rezar antes de dormir. Segundo esta testemunha as mulheres do Caribe 

inglês diferentemente da cubana,  não tinham medo ao trabalho, carregavam peso, 

matavam e limpavam animais, e também gostavam de bordar.

.

A explicação para a migração dos ingleses-holandeses é o trabalho no 

corte da cana para a indústria, estes imigrantes revelam um sentimento de superioridade 

em relação aos haitianos que permaneceram nos trabalhos agrícolas, no corte da cana 

que era uma atividade difícil e pouco lucrativa. Laurence Edgard Pyne – barbandense , 

Manatí, fala sobre a vida no central:

La mayoria de los inmigrantes de Barbados 

venia y se iba. Había como unas cuarenta y 

poco cuarterías. Habia una cantidad de 

nosotros, más de 100. En el batey había poca 

gente de Haití, estaban más en el campo, miles 

de haitiano [...] En el campo había muchos de 

nosotros también pero a los haitianos les 

gustaba ese sistema de vida porque naceron y 

se crearon en ello. Tenían una cultura de 

campo. Nosotros ya veníamos de los pueblos. 

Buscábamos servicio cerca de las ciudades.

Através das análises dos documentos podemos perceber o quão 

criteriosos são os mecanismos das relações. O depoimento de Marcial Meda, de Okay, 

Haiti, revela o quanto eles apreciava o trabalho dos guardas rurais, pois impediam que os 

cubanos roubassem seus animais. 

...no robaba a nadie ningum guardia, ningun. 

El sargento Romero Bueno pa los buenos malo 

para los malos.
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José Miguel Galens, com 72 anos em 1992,   chegou ao central Manatí 

em 1917 e observou 

Habia muchos jefes españoles. Algunos 

jamaicanos trabaja en el central y muchos en 

el campo. Las personas en la zafra eran 

muchos y no había casa para todos. Venían en 

tren pa la madrugada y salian por la tarde 

como se hace hasta hoy

A culinária também foi responsável pela transculturação entre os 

imigrantes e os cubanos.  Os temperos em  determinados pratos passaram a ser 

apreciados, embora descrevam que a adaptação não tenha sido fácil, o costume de comer 

várias vezes ao dia, comer muito arroz, causava estranhamento nos espanhóis. 

Olga: Y las comidas?

Maria: las comidas  me constó un poco de 

trabajo acostumbrarme a ellas, porque allá no 

hay arroz blanco, no hay congrí, hay paella, no 

se come tanto como se come aquí que es arroz, 

carne , viandas, ensaladas. Allí no, allí si tu 

vas a comer por pone bistec con papas fritas, 

mucho embutido, la paella se acostumbra

hacerla los domingos, arroz con pollo, arroz 

con mariscos, potajes también, caldo gallego, 

sopa de pan, sopa de ajo referencia.nota

Os haitianos incorporaram determinados pratos à culinária cubana 

como o doplim, feijão de corda, doces, etc.

...eran muy buenos trabajadores, compartían 

con uno, comían, ellos lo que comían era 
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comidas rústicas, se alimentaban de harian con 

dulce, hacían potaje, domplín como le decían 

ellos y con eso vivían y eso comían y también 

ahorraban dinero porque ellos eran muy 

económicos.37

A imigração caribenha apresenta características comuns entre si, ainda 

que procedam das Antilhas inglesas, francesa ou holandesa. Uma delas é a composição 

sexual. A imigração caribenha apresenta uma maior proporção de imigrantes masculinos 

e menor para imigrantes femininos. Este mesmo desequilíbrio quanto ao sexo entre os 

imigrantes caribenhos pode ser constatado entre os espanhóis. A imigração caribenha e 

espanhola caracteriza-se como força de trabalho barata, com status econômico baixo. A 

desproporção entre homens e mulheres dentro destes grupos  implicou na necessidade 

destes estrangeiros de manter relações matrimoniais com membros do etnos cubano. 

Entre o povo cubano as relações e os vínculos matrimoniais mistos não parecia estranho, 

visto que historicamente prevaleceram os casamentos exogâmicos. Através destes tipos 

de matrimônio o etnos cubano enriqueceu-se e assimilou  distintas expressões culturais 

dos grupos étnicos- hispânico, antilhano, asiáticos, etc. O maior grau de afinidade foi 

com os espanhois, sem que estas relações  tenham  provocado uma crise na identidade 

do cubano. 

Nos momentos em que o país se transformou em ponto receptor de 

imigrantes, as relações matrimoniais mistas surtiram um efeito catalizador, como veículo 

de incorporação.

Os imigrantes caribenhos e espanhóis se viram obrigados a reajustar 

seus hábitos e costumes culturais procurando conservar aqueles que transcendiam e 

                                               
37 Entrevista realizada com o Sr. Rafael Cedeño Verdecia, província de Granma, por Olga Cabrera, 1992, 
Cuba.
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passaram a ser assumidos pelas populações do país receptor. Estes imigrantes vinham a 

Cuba pela pressão econômica fundamentalmente; no caso dos espanhóis dificilmente 

retornavam para a Espanha; a distância e o alto  custo da viagem tornava o retorno quase 

impossível, salvo para aqueles que se envolviam em movimentos trabalhistas, que eram 

repatriados a força.

Um processo de interação étnica e cultural pode ser mais lento ou mais 

dinâmico dependendo das particularidades concretas dos grupos em contato e das 

atitudes que cada parte assuma a respeito desta interação, além das mediações exercidas 

pelas disposições legais ou os controles da sociedade dominante receptora.

Para os espanhóis existia a opção de mudar de atividade, chegavam ao 

central exercendo uma função e aos poucos iam aprendendo outras funções mais 

rentáveis. Geralmente eram indicados por um funcionário cubano ou mesmo espanhol. É 

o que relata o Sr. Angel Cortizo, quando chegou a Cuba conseguiu um emprego de 

limpar cana, recolher e carregar carros de lenha. Nesta atividade ele ficou trabalhando 

dois anos. Depois foi contratado como retranquero, nesta função ele se pôs a aprender o 

exercício de fogonero. Como podemos ver, os espanhóis tinham mais oportunidades de 

deixar atividades menos rentáveis, e atingir postos que exigiam mais técnica. Para os 

imigrantes caribenhos a mudança de função não era fácil, nas entrevistas não há notícias  

de haitianos exercendo outras funções  a não ser do corte da cana. No caso dos 

imigrantes do Caribe inglês, ainda que ascenderam a outras funções na própria indústria, 

nunca puderam desempenhar trabalhos qualificados .

A companhia cobrava o aluguel das casas onde viviam os trabalhadores 

espanhóis, cerca de $7,00; valor alto em relação aos salários dos empregados. O valor do 

aluguel não permitia aos trabalhadores que exerciam funções menos rentáveis, morar 
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nestas casas. O aspecto econômico vivenciado por cada classe de trabalhadores 

influenciava nas relações dentro dos centrais.

Em outra entrevista o Sr. José Cortizo, diz que foi melhorando cada vez 

mais seu trabalho devido a ascensão, mudando de atividade de acordo com a necessidade 

do central. Ele relata que os americanos não gostavam da presença dos negros dentro do 

batey, mas que os negros cubanos exerciam funções até mesmo de maquinistas depois 

do ano de 1933, quer dizer após a revolução nacionalista que impôs a lei do 50% de 

trabalhadores cubanos nos centros de trabalho. O ofício de condutor era exercido 

somente por brancos, neste caso espanhóis. Os negros que trabalhavam nas ferrovias 

como fogoneros eram poucos e geralmente exerciam esta função por recomendação.

Finalmente, tentamos demonstrar neste trabalho o quão complexa foram 

as relações interétnicas nos centrais  açucareiros. Sabemos que essas relações se deram 

mediante a pressão econômica e social do país receptor, no caso Cuba. Embora os 

mecanismos de interação étnica tenham acontecido através da relação e do confronto, 

entendemos que o espaço do central comungou para  a ativação dos códigos culturais 

dos distintos grupos étnicos e desta forma impulsionou a reformulação dos mesmos, ou 

seja, o central transformou-se no locus da dinâmica cultural e do reconhecimento e 

reconstrução das identidades...
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