
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
SCOTT, RJ. Relações de classe e mobilização política em Cuba. In SORJ, B., CARDOSO, FH., and 
FONT, M., orgs. Economia e movimentos sociais na América Latina [online]. Rio de Janeiro: Centro 
Edelstein de Pesquisa Social, 2008. pp. 152-168. ISBN 978-85-99662-59-5. Available from SciELO 
Books <http://books.scielo.org>. 
 

 

All the contents of this chapter, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution-Non 
Commercial-ShareAlike 3.0 Unported. 

Todo o conteúdo deste capítulo, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribuição - 
Uso Não Comercial - Partilha nos Mesmos Termos 3.0 Não adaptada.  

Todo el contenido de este capítulo, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative 
Commons Reconocimento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.  

 

 

 
 
 
 

Relações de classe e mobilização política em Cuba 
 

 

Rebecca J. Scott 



152 
 

Segunda parte 
Economia e política no setor exportador 

RELAÇÕES DE CLASSE E MOBILIZAÇÃO POLÍTICA EM CUBA1 

Rebecca J. Scott 

Cuba do século XIX distinguia-se sob muitos aspectos das economias 
de exportação latino-americanas.2 As plantações de açúcar da ilha, baseadas 
em trabalho escravo, produziam em 1868 cerca de 40% da cana-de-açúcar 
mundial, numa época em que a escravidão já desaparecera na maioria das 
outras sociedades do Novo Mundo.3 A eliminação legal da escravidão 
chegou a Cuba em várias etapas, com a abolição final adiada até 1886. 
Além disso, Cuba não perdeu seu estatuto colonial até 1898, numa 
revolução marcada pelo radicalismo social de sua ideologia e pelo impacto 
decisivo da intervenção estrangeira direta sobre o resultado político: a 
ocupação militar pelos Estados Unidos. 

Este artigo examinará vários aspectos das relações sociais rurais em 
Cuba, nos últimos 30 anos do século XIX, e suas conexões com a natureza 
da mobilização política popular. Minha tese será a de que as relações de 
classe nas plantações de açúcar em Cuba moldaram o caráter das duas 
principais lutas políticas do período, a Guerra dos Dez Anos (1868-1878) e 
a Guerra de Independência (1895-1898), e que essas lutas, por sua vez, 
afetaram decisivamente as relações de classe. Não tentarei explicar 
completamente por que essas revoltas ocorreram na forma e na época em 
que ocorreram, mas preferirei examinar a relação entre transformações na 
organização da produção de plantation e a natureza do apoio popular à 
resistência contra o domínio espanhol. 

                                                 
1 Este artigo foi traduzido por Denise Botman. 
2 Quero agradecer a Peter Railton e Sidney Mintz pelos seus úteis comentários sobre um 
esboço anterior deste ensaio. Ele faz parte de um projeto mais amplo, cuja pesquisa tem sido 
apoiada pela Comissão Fulbright Espanhola, pelo Conselho de Pesquisa de Ciências Sociais 
e pela Society of Fellows da Universidade de Michigan. 
3 Manuel Moreno Fraginals, El Ingenio. Complejo económico social cubano del azúcar, 3 
vols. (Havana: Editorial de Ciencias Sociales, 1978), 3:36. O Brasil é, evidentemente, o 
outro caso também característico, embora sua economia açucareira tenha seguido um padrão 
muito diferente. 
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O predomínio da escravidão nas grandes propriedades cubanas minou 
a luta anticolonial nas décadas de 1860 e 1870, enfraquecendo a unidade 
dos insurgentes e reduzindo sua capacidade de mobilizar o apoio nas 
principais regiões produtoras de açúcar. Contudo, a Guerra dos Dez Anos 
prejudicou irremediavelmente as relações sociais em que se apoiava a 
escravidão nas províncias orientais, e acelerou a abolição em toda a ilha. 
Durante o processo de emancipação escrava na década de 1880, a produção 
de açúcar se reorganizou cada vez mais em torno de usinas centrais supridas 
em cana por produtores semi-independentes (colonos). Muitos antigos 
escravos permaneceram nas propriedades como trabalhadores assalariados, 
ou passaram a trabalhar nas novas colônias. Agora, porém, eram membros 
de uma força de trabalho de caráter completamente diferente da de 1860 e 
1870. Por sua vez a reorganização do trabalho após a emancipação 
contribuiu para a forma e para o êxito da segunda grande luta pela 
independência, na década de 1890. A eliminação da escravidão e a 
crescente mobilidade da força de trabalho levaram ao que poderia se 
chamar uma nova “porosidade” dos limites fundiários. Essa porosidade, em 
conexão com as relações de autoridade modificadas entre proprietários e 
trabalhadores, facilitou muitíssimo a mobilização popular. Ao mesmo 
tempo, os antigos escravos enfrentavam oportunidades econômicas 
limitadas e discriminação permanente, os trabalhadores assalariados 
enfrentavam o desemprego sazonal, e os colonos sofriam com a flutuação 
dos preços do açúcar, aumentando a probabilidade de inquietação social. 

Em 1868, quando começou a primeira guerra de independência, Cuba 
ainda era uma sociedade de plantation relativamente próspera, com uma 
população escrava de cerca de 360.000 indivíduos.4 Embora as queixas dos 
pequenos produtores da região oriental, que iniciaram a luta, refletissem 
parcialmente os problemas surgidos das dificuldades na manutenção de uma 
produção escravista no interior de um mercado mundial em transformação, 
eles advogavam apenas uma oposição moderada à escravidão. Esse 
engajamento ideológico comprometido não constituía inicialmente uma 

                                                 
4 O censo escravo de 1867 registrou 363.288 indivíduos. Archivo Histórico Nacional, Madri, 
Sección de Ultramar (daqui por diante, AHN, Ultramar), Legajo 4884, Tomo 8, Expediente 
160. Para discussões sobre a economia cubana do século XIX, ver Moreno, El Ingenio, e 
Franklin Knight, Slave Society in Cuba during the Nineteenth Century (Madison: University 
of Wisconsin Press, 1970). 
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ruptura radical com as relações sociais passadas.5 Naquelas circunstâncias, 
porém, mesmo um abolicionismo prudente criava problemas inumeráveis 
para os insurgentes. A política rebelde de incorporar antigos escravos a suas 
forças de luta permitiu que os adversários espanhóis os responsabilizassem 
por uma guerra racial contra os brancos da ilha, embora o tom moderado de 
seu abolicionismo dividisse os plantadores rebeldes dos pequenos 
proprietários e antigos escravos, que sustentavam uma posição mais radical.6 

O predomínio de relações de produção escravistas nas principais 
propriedades açucareiras das regiões central e ocidental da ilha também teve 
consequências diretas para a eclosão da Guerra dos Dez Anos. A maioria 
dos plantadores sentia a necessidade de uma força estatal capaz de 
subscrever e preservar as relações sociais escravistas, e o governo colonial 
espanhol serviria a esse propósito. Respaldados pelo poder militar espanhol, 
estavam aptos para fortificar suas plantações contra a subversão e o ataque, 
e para manter a disciplina na plantação escravista. O Estado, por sua vez, 
contaria com o típico traço repressivo e isolacionista da escravidão para dar 
segurança às grandes propriedades e seus habitantes, e para impedir a 
intrusão de insurgentes que poderiam organizar os escravos. O resultado era 
um ambiente hostil à insurreição em grandes áreas da ilha. 

O papel da escravidão em minar a luta insurgente foi, portanto, 
ideológico e militar. O processo paralelo dos insurgentes, a minarem a 
escravidão, também teve dimensões ideológicas, políticas e sociais. A falta 
de êxito no campo de batalha não significou um fracasso dos rebeldes na 
transformação das instituições por eles combatidas. 

Quando os rebeldes declararam seu apoio à abolição, mudaram o 
clima ideológico em que agiam os escravos e senhores de escravos. O apelo 
insurgente ao fim da escravidão e à extensão dos direitos aos ex-escravos, 
ainda que na prática a emancipação por trás das colunas insurgentes fosse 
muito incompleta, suscitou expectativas tanto entre os escravos como entre 
pessoas de cor livres. Primeiramente, os rebeldes transformaram 
nominalmente os escravos em libertos e exigiram-lhes que se unissem à luta 

                                                 
5 A melhor análise da ideologia dos líderes da Guerra dos Dez Anos é a de Raúl Cepero 
Bonilla, em Azúcar y Abolición (Havana: Editorial Cenit, 1948). 
6 Para interpretações gerais da Guerra dos Dez Anos, ver Ramiro Guerra y Sánches, La 

Guerra de los Diez Años, 2 vols. (Havana: Cultural, 1950-52) e Hugh Thomas, Cuba: The 

Pursuit of Freedom (New York: Harper and Row, 1971), cap. 20 e 21. 
155 

 

e, ao mesmo tempo, continuassem a trabalhar para seus senhores. Mas 
mesmo esse pequeno passo encorajou uma posição mais categórica por 
parte dos escravos exteriores à rebelião e dos libertos vinculados a ela. 
Alguns libertos decidiram considerar os prefeitos revolucionários como 
seus defensores potenciais, e quando maltratados fugiam de seus senhores, 
em busca de justiça. O prefeito poderia se mostrar insensível, mas o fato de 
trazer os senhores perante uma corte, para serem interrogados sobre seu 
comportamento para com os libertos, já era um desvio em relação à ordem 
vigente. Além disso, os libertos recrutados para a luta logo vieram a 
representar a liberdade e maior grau de autonomia, um desafio vivo à 
instituição da escravidão. Muitas vezes, as mulheres libertas tentavam se 
reunir a seus companheiros, além disso perturbando a produção nas 
propriedades controladas pelos insurgentes. Essas alterações rapidamente 
remodelaram as antigas relações sociais escravistas nas áreas insurgentes. 
Logo aumentou a pressão de elementos mais radicais no exército rebelde, e 
a política insurgente evoluiu para a plena emancipação dos escravos.7  

Fora das áreas sob controle dos revoltosos, o abolicionismo rebelde 
não podia atingir diretamente os escravos, mas certamente notícias sobre os 
insurgentes influenciaram muitos escravos incapacitados de qualquer ação. 
Contudo, a insurreição obrigou o governo espanhol a responder. Um 
parlamentar de Madri advertiu sobre o perigo que uma intransigência sobre 
a questão escrava acarretaria para a Espanha, observando que a “liberdade” 
era “uma palavra pronunciada pelos insurgentes cubanos, e será uma 
desgraça para nós se não a repetirmos”.8 O decreto da lei Moret em 1870, 
pela Espanha, que libertava os escravos nascidos a partir de 1868 e os com 
mais de 60 anos, e prometia a abolição como compensação após a guerra, 
era na verdade um passo limitado. Pela sua própria existência, porém, 
contribuiu para aumentar o sentido de ilegitimidade da escravidão. Embora 
intencionalmente ineficaz como mecanismo para gerar a emancipação, ela 

                                                 
7 Essa discussão se baseia em documentos primários, incluindo correspondência e papéis dos 
prefeitos insurgentes, existentes na Colección Femández Duro da Biblioteca de la Real 
Academia de Historia, Madri. Para uma interpretação detalhada desses materiais, ver 
Rebecca J. Scott, “Slave Emancipation and the Transition to Free Labor in Cuba, 1868-
1895” (tese de doutorado, Universidade de Princeton, 1982), cap. 2. 
8 Discurso do Sr. Gallego Díaz na sessão de 9 de junho de 1870. Spain. Cortes, 1869-71. 
Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes (Madri: Imprenta de J. A. García, 1870-71) 
Vol. XIII, p. 8.765. 
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abrandou a resistência dos plantadores contra uma abolição final e 
estimulou as iniciativas legais individuais de alguns escravos que tiveram 
acesso às Juntas Protetoras de Libertos, estabelecidas pela lei. Com o 
término efetivo do comércio escravo em Cuba, ela deixou claro a todos que 
os dias da escravidão estavam contados.9 

O golpe direto mais importante contra a escravidão veio justamente 
quando a insurreição era derrotada em 1878-79. O tratado de paz de 1878 
concedia liberdade aos escravos insurgentes armados. Este passo — 
essencial para a pacificação — levou a mais mudanças na ordem social da 
região. Os escravos nos distritos orientais adjacentes responderam 
imediatamente ao tratado, recusando-se a trabalhar, a menos que fossem 
também libertados, provocando uma crise entre os plantadores e no 
interior de uma administração espanhola ansiosa em pacificar a ilha e 
retomar a plena produção. Os plantadores orientais responderam com a 
garantia de salários para seus escravos e com a promessa de liberdade após 
3-4 anos. O governo espanhol se viu obrigado a dar o próximo passo na 
“abolição gradual”: a transformação dos escravos cubanos em patrocinados 
ou aprendizes.10  

Os elos entre relações sociais rurais e luta política nas décadas de 
1860 e 1870 são, pois, claros mas relativamente complexos: devido à 
existência prolongada da escravidão de plantation, foi difícil para os 
insurgentes estender a guerra por toda a ilha, manter a unidade interétnica 
nas forças de luta, e penetrar com seu abolicionismo nas plantações de 
açúcar. Contudo, mesmo sem a vitória militar, sua luta afetou as vidas de 
senhores e escravos, aumentando a frequência das iniciativas escravas, 
individuais e coletivas, e forçando os proprietários de escravos e o Estado a 
buscar soluções controladas para o problema da emancipação. Assim, a 
guerra acelerou a transformação das relações de classe nas propriedades 
açucareiras em trabalho juridicamente livre. É importante ressaltar que essa 
transformação ocorreu muito mais rapidamente que o processo de 
“substituição” gradual dos escravos, à medida que iam morrendo, planejada 

                                                 
9 Ver Scott, “Slave Emancipation”, cap. 3. 
10 A evidência disponível acerca da paralisação de 1879 em Santiago de Cuba é incompleta. 
Ver a declaração de José Bueno y Blanco em Documentos de la Comisión..., AHN, 
Ultramar, Legajo 4.883, Tomo 5. 
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pelos plantadores, e ganhou um impulso maior do que o que teria derivado 
apenas de considerações econômicas.11 

Em 1880, as Cortes espanholas votaram pelo estabelecimento do 
patronato em Cuba, instituição intermediária sob a qual os ex-escravos eram 
obrigados a trabalhar em tempo integral para seus antigos senhores, e 
permaneciam sujeitos a castigo corporal, embora ganhassem em 
contrapartida alguns direitos legais limitados. Os legisladores pretendiam 
que esse expediente mantivesse o processo de transformação econômica e 
social sob o controle dos plantadores do Estado. Mas os patrocinados, que 
se esperava que permanecessem no trabalho e na servidão até serem 
libertados em grupos separados entre 1885 e 1888. rapidamente 
abandonaram esse estatuto. Quase 114 000 deles conseguiram sua liberdade 
entre 1881 e 1886 através do autorresgate, da contestação legal, do “acordo 
mútuo” com seus senhores, e outros mecanismos. A par da crise financeira 
de 1884, suas iniciativas logo puseram um fim ao patronato, em 1886.12 

Embora frequentemente os plantadores aderissem à coerção 
extraeconômica fornecida pelo “aprendizado”, muitos também rapidamente 
se puseram a reorganizar a produção. Para alguns, isso significava 
transformar seus ingenios em centrales, usinas centrais que poderiam moer 
a cana vinda de uma larga área e de numerosos fornecedores. Para outros, 
significava renunciar ao papel industrial de fabricante de açúcar, para 
aceitar um papel mais limitado, como produtores de cana. 

Essa rápida reorganização foi em parte possível porque a 
emancipação escrava em Cuba coincidiu com uma série de 
desenvolvimentos significativos na produção e no consumo mundiais de 
açúcar. Os preços em baixa do açúcar foram acompanhados de um aumento 
no mercado para o açúcar cubano nos Estados Unidos, no momento em que 
grandes refinadores norte-americanos promoviam a expansão e a 

                                                 
11 A palavra ‘substituição’ é usada por Gallenga para descrever o modo de abolição 
imaginado pelos plantadores no início dos anos 70. Ver A. Gallenga, The Pearl of the 

Antilles (Londres: Chapman and Hall. 1873), p. 105. 
12 As cifras sobre os numerosos escravos oficialmente libertados pertencem aos registros das 
Juntas de Patronato, conselhos estabelecidos para administrar a instituição de aprendizagem. 
Para uma discussão dessas estatísticas, das iniciativas e respostas dos aprendizes e mestres, 
ver Rebecca J. Scott, “Gradual Abolition and the Dynamics of Slave Emancipation in Cuba, 
1868-1886”, a sair na Hispanic American Historical Review, agosto de 1983. 
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transformação dos padrões de consumo do açúcar. Isso significou grandes 
oportunidades para os produtores cubanos que podiam manter baixos 
custos, e a crise para aqueles que não suportavam os gastos.13 Os avanços 
tecnológicos no processamento encareceram os investimentos em 
equipamento, que seriam justificáveis apenas se a produção pudesse crescer 
muito. Isso, por sua vez, aumentou as necessidades de capital das grandes 
propriedades, ligando-as, em alguns casos, às casas de corretagem norte-
americanas.14 Por fim, o custo cada vez menor dos trilhos estimulou 
enormemente a construção de vias férreas privadas, e em 1881 as estradas 
de ferro públicas também começaram a transportar cana. Em conjunto, 
essas mudanças tornaram possível e econômico o fornecimento de cana 
para usinas centrais a partir de grandes distâncias.15 

A chave para o novo sistema de usinas centrais foi o crescimento da 
instituição da colônia ou da fazenda de cana. Os colonos distribuíam-se por 
várias categorias: (1) antigos escravos a quem foram cedidos ou arrendados 
pequenos lotes de terra, a fim de evitar que abandonassem as grandes 
propriedades; (2) pequenos proprietários que passaram a se dedicar ao 
cultivo de cana quando a expansão das estradas de ferro melhorou o acesso 
às usinas; (3) arrendatários e empresários que alugavam a terra e faziam 
contratos de fornecimento para uma usina determinada; (4) antigos 
plantadores que não podiam, mesmo por prudência, fazer novos 
investimentos numa maquinaria moderna de processamento, e que portanto 
transferiram a tarefa de moagem para outra usina. O termo “colono”, assim, 
não implica um estatuto de classe específico nem uma relação particular 
com os meios de produção. Os colonos incluíam desde pessoas que 
realmente trabalhavam por um certo preço em terra pertencente a grandes 

                                                 
13 Ver Leland Jenks, Our Cuban Colony: A Study in Sugar (Nova Iorque: Vanguard Press, 
1928), p. 26-33, e Moreno, El Ingenio 2: 186-209. 
14 A fazenda Mapos, por exemplo, por muito tempo controlada por uma família hispano-
cubana, passou aos Irmãos Bartram, uma firma norte-americana, devido a enormes 
empréstimos para novos equipamentos, na década de 1890. Ver U. S. National Archives, 
Record Group 76, Entry 352, Spain Claims, 1901 (daqui em diante USNA, RG 76, Entry 
352), petição n. 121. 
15 Sobre o custo dos trilhos, ver Thomas, Cuba, p. 273. Sobre tentativas anteriores para 
resolver o problema do transporte da cana por via férrea, ver Patria Cok Márquez, “La 
introducción de los ferrocarriles portátiles en la industria azucarera. 1870-1880” Santiago 41 
(Março de 1981): 137-147. 

159 
 

propriedades, até investidores em grande escala que possuíam a terra e 
empregavam grande número de trabalhadores.16 

O sistema amplamente difundido da lavoura de cana dirigiu 
trabalhadores brancos nativos, novos imigrantes e antigos pequenos 
proprietários para a produção de açúcar, alterando a velha associação entre 
cultivo de cana-de-açúcar e escravos africanos. Além disso, quando se 
desenvolveu o colonato, tornou-se claro que, de modo geral, os antigos 
escravos não se tomariam colonos, mas ao invés disso se dirigiriam para a 
força de trabalho assalariado. As razões disso são complexas, e se 
relacionam com sua falta de capital e com a evidente preferência dos 
plantadores pelos arrendatários brancos. 

Por volta do fim do século, os antigos escravos e seus descendentes 
tinham um acesso muito restrito à terra, seja para o cultivo da cana ou para 
outras culturas. Em toda a ilha, o número total de propriedades rurais 
pertencentes ou alugadas a afro-cubanos era de 14339, isto é, cerca de 14% 
do número total de trabalhadores rurais afro-cubanos. A maioria dessas 
propriedades se localizava em Santiago de Cuba, uma província de 
minúsculos lotes de terra, com produção limitada de açúcar e uma histórica 
pré-emancipação de pequenos proprietários afro-cubanos. No censo de 
1899, na ilha inteira registram-se apenas 520 fazendas de açúcar 
pertencentes a proprietários “de cor”, e outras 2645 ocupadas por 
arrendatários de cor. Somadas, compreendiam menos que 4,5% da terra de 
plantação dedicada ao cultivo e/ou processamento de cana-de-açúcar.17 

Frente a essas opções limitadas, os ex-escravos frequentemente 
tentaram reduzir, mesmo quando não podiam se permitir romper, seus laços 
com as grandes propriedades açucareiras. Com efeito, em alguns casos, 
famílias de antigos escravos viviam no campo e na cidade, as mulheres 

                                                 
16 A explicação clássica no desenvolvimento do colonato está em Ramiro Guerra y 
Sánchez, Azúcar y población en las Antillas (Havana: Cultural, 1944). Na minha 
interpretação, recorri maciçamente à documentação primária disponível na pasta de autos 
e de súmulas da Spanish Treaty Claims Comission, USNA, RG 76, Entradas 352 e 353. 
Esses registros incluem cópias de contratos entre as fazendas e seus colonos, e 
depoimentos de colonos, trabalhadores e grandes proprietários. 
17 Ver U. S. War Department, Report on the Census of Cuba, 1899 (Washington: 
Government Printing Office, 1900), p. 405, 556-560. As cifras sobre as fazendas de cana 
estão na categoria “plantações de açúcar” na p. 560, que inclui nitidamente tanto as 
propriedades produtoras de açúcar como as fazendas produtoras de cana. 
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empregadas na cidade e os homens trabalhando numa fazenda durante a 
semana. Essa estratégia familiar — em parte, também uma resposta ao 
caráter intermitente do emprego nas plantações — aumentou os laços entre 
afro-cubanos rurais e urbanos, e contribuiu para a difusão de informação. 
Surgiram jornais afro-cubanos por toda a ilha, com sociedades 
educacionais, recreativas e de auxílio mútuo, muitas vezes dirigidas a elas 
mesmas ou incorporando tanto pessoas de cor já livres anteriormente como 
ex-escravos.18 Essas sociedades proporcionaram experiência em ação 
cooperativa, e em muitos casos se tomaram focos de atividade política. 
Realmente, o governador da província de Santiago de Cuba, que 
patrocinava tais organizações num esforço de ganhar o apoio afro-cubano, 
frustrado declarou acreditar que eles estavam “conspirando dia e noite”.19 
Embora esses grupos mostrassem algumas tensões e divisões internas, 
refletindo diferenças de cor e de estatuto jurídico anterior, eles também 
proporcionaram um importante treinamento político e contato com novas 
ideias, e alguns de seus líderes, perto do fim desse período, voltaram-se 
para posições abertamente antiespanholas.20 

Não é de surpreender que os ex-escravos e outros afro-cubanos 
fossem os potenciais recrutas para uma insurreição, nos anos 90. Embora 
seja difícil inferir suas motivações e razões de queixa reais a partir das 
limitadas evidências disponíveis, os afro-cubanos parecem ter 
experimentado uma sensação crescente de expectativas frustradas. Os 
escravos em Cuba muitas vezes foram os agentes de sua emancipação 
pessoal, e tinham razões para crer que o resultado seria uma mudança 
significativa em suas vidas. Mas embora agora tivessem maior mobilidade 
física e maior acesso aos centros urbanos, tinham poucas oportunidades de 
adquirir terras ou melhorar seus salários. Encontravam seu caminho 
bloqueado pelas novas formas de produção em plantation, pelo influxo de 

                                                 
18 Ver Pedro Deschamps Chapeaux. El negro en el periodismo cubano en el siglo XIX 

(Havana: Ediciones R.. 1963). Sobre o emprego masculino e feminino, ver War Dept., 
Census. 
19 Camilo Polavieja. Relación documentada de mi politica en Cuba (Madri, Imprenta de 
Emilio Minuesa. 1898). p. 43. 
20 Um exemplo claro de um líder afro-cubano que se colocou na oposição é Juan Gualberto 
Gómez, antigo editor de La Fraternidad e mais tarde companheiro de José Martí. Ver 
Thomas, Cuba, pp. 303. 306 e os números de La Fraternidad de 1889, existentes na 
Biblioteca Nacional José Martí, Havana. 
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imigrantes e pela permanência de barreiras étnicas e raciais. Em alguns 
casos, podiam ser conquistados para a participação numa luta anticolonial, 
pelo empenho de organizadores políticos que atribuíam muitos desses 
problemas ao domínio espanhol prolongado e às distinções hierárquicas 
estabelecidas por tal dominação.21 

Muitas das razões de queixa dos ex-escravos eram também 
partilhadas pelos trabalhadores assalariados brancos. Dezenas de milhares 
de brancos, tanto cubanos como estrangeiros, aparecem no registro 
censitário como agricultores sem terra, trabalhando nas principais 
províncias açucareiras, Matanzas e Santa Clara. Os livros de contas 
registram o seu aparecimento na força de trabalho das grandes propriedades 
nas décadas de 1880 e 1890, rompendo os padrões de segregação étnica no 
trabalho rural.22 Ao mesmo tempo, o trabalho nas fazendas de cana estava 
se tornando cada vez mais sazonal, deixando muitos empregados sem 
nenhum emprego remunerado na entressafra. Embora mais brancos do que 
negros pudessem alugar ou possuir propriedades familiares, a expansão dos 
latifúndios de açúcar estava destinada a restringir o acesso dos 
trabalhadores à terra fértil. Além disso, é claro que os salários tinham 
permanecido aquém dos aumentos no custo de vida, desmentindo a 
“insuficiência de mão de obra” lamentada pelos empregadores.23 

Ainda que os colonos, na maioria dos aspectos, fossem mais 
privilegiados que os trabalhadores de plantation, eles também se 
defrontavam com uma série de problemas. Os contratos entre colonos e 
grandes propriedades usualmente eram montados de modo a repassar ao 
colono alguns dos riscos associados aos preços incertos do açúcar, e ainda 
prendiam-no a um fornecedor e comprador específico. Para cada 100 
arrobas de cana cortada e transportada para a usina, os colonos eram 
geralmente remunerados com uma quantia determinada, seja ao preço de 
um determinado número de arrobas de açúcar processado (variando de 
cerca de 3,5 a 5,5 arrobas, quando na realidade o rendimento provável da 

                                                 
21 Para uma clara exposição da percepção das questões por um antigo escravo, ver Miguel 
Barnet, Biografía de un cimarrón (Havana, Instituto de Etnología y Folklore, 1966), pp. 162-
163. 
22 War Dept., Census, pp. 403-405, 555-556. Para os livros de contas, ver Archivo Nacional 
de Cuba, Miscelánea de Libros, 11245, Libro Mayor del Ingenio Nueva Teresa, e Archivo 
Provincial de Sancti Spíritus, Fondo Valle-Iznaga, Legajo 24, Ingenios. 
23 Sobre sazonalidade e salários, ver Scott, “Slave Emancipation”, cap. 9 e 10. 
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cana era de 8,5 a 11,5 arrobas), seja a um montante de dinheiro vivo fixado 
pelo preço do açúcar em Havana. Os contratos particulares variavam muito, 
dependendo do proprietário, do plantador de cana e dos acordos de 
crédito.24 Mas cada vez mais os colonos ficavam presos a uma usina 
específica, e essa dependência permitia abusos em todas as fases do processo 
— desde o adiantamento de gêneros em troca do compromisso de cana para o 
futuro, até a pesagem da cana produzida para o saldo das contas.  

Um colono da província de Santa Clara, Juan Bautista Jiménez 
escreveu em 1891 um panfleto inflamado, intitulado Los Esclavos Blancos, 
onde ele denunciava que os colonos na maioria das grandes propriedades da 
província recebiam apenas 4 arrobas de açúcar por 100 arrobas de cana; que 
seus pagamentos sofriam descontos; que as usinas não recebiam a cana na 
época combinada, e que as centrales falsificavam os pesos. Jiménez 
invocava uma associação de colonos que representasse seus interesses, e 
exortava os colonos a não plantarem, a menos que recebessem um 
tratamento melhor. Ele os incitava a recusar assinar contratos por menos de 
4,75 arrobas. Contudo, quando o ensaio foi publicado em 1893, ele fez um 
desmentido na introdução, observando que agora os preços eram melhores, 
e moderando sua crítica às usinas centrais.25  

Embora Jiménez possa ter recuado no confronto, outros colonos 
assumiram providências semelhantes às inicialmente propostas por ele. Nos 
anos 90, José Badio, um antigo colono da Central Teresa, em Santiago de 
Cuba, foi interrogado durante um depoimento no tribunal, acerca das 
queixas sobre a fazenda. Ele explicou que havia discordado do proprietário 
sobre os preços, e que por volta de 1895 o proprietário tinha comprado sua 
parte, “para evitar desentendimentos”. Quando novamente interrogado, foi-
lhe indagado: “O desacordo sobre os preços que você menciona surgiu de 
uma União dos Colonos em todas as propriedades, não foi?”. 

E esta União reivindicou um aumento nos preços que fora 
anteriormente combinado, não foi?” “Sim”, ele respondeu, “é isso”.26 

                                                 
24 Esta descrição de contratos e rendimentos baseia-se no testemunho dado em vários casos 
antes da Spanish Treaty Claims Commission. Ver USNA, RG 76, Entrada 352, Petições 
números 97, 120, 121, 196, 240, 293 e 387. 
25 Juan Bautista Jiménez, Los esclavos blancos, por un colono de las Villas (Havana: 
Imprenta de A. Alvarez y Comp. 1893). 
26 Depoimento de José Badio. USNA. RG 76, Entrada 353. Petição n. 97 (pt. 2). 
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Seria errôneo afirmar que todos os colonos partilhavam as queixas de 
Jiménez e Badio. Os colonos formavam um grupo heterogêneo, alguns 
claramente identificados com outros empregadores, outros na fronteira entre 
o estatuto de trabalhador e o de fazendeiro. Mas os prolongados conflitos 
sobre os preços e contratos tensionaram as relações entre as grandes 
propriedades e seus arrendatários e fornecedores, tornando menos provável 
a adesão dos colonos à ordem estabelecida, caso sofressem investidas de 
determinadas direções. 

As décadas de 1880 e 1890 foram um período de transformação 
social e econômica notavelmente rápida. Mudanças na tecnologia e na 
natureza do mercado intensificaram o desenvolvimento das usinas 
centralizadas; a emancipação escrava alterou as relações de autoridade e 
abriu caminho para uma força de trabalho mais mesclada etnicamente; o 
desenvolvimento do colonato criou um grupo social intermediário, 
altamente sensível às flutuações no preço do açúcar, mas muitas vezes mais 
ligado socialmente aos fazendeiros e trabalhadores comuns do que aos 
grandes produtores e vendedores de açúcar. 

Em fevereiro de 1895, novamente eclodiu uma insurreição, 
provocada entre outras coisas por uma queda no preço do açúcar e uma 
simultânea depressão na indústria açucareira cubana. Desde o começo, o 
conflito foi menos ambíguo que o de 1868-1878. O grande ideólogo da 
nova luta, José Martí, rejeitava explicitamente a anexação aos Estados 
Unidos, criticava a elite da ilha e repudiava as divisões raciais. O Manifesto 
de Montecristi, assinado por Martí e Máximo Gómez no início da luta, 
conclamava a unidade entre os ex- e os não escravos, e notava o progresso 
feito em direção oposta ao “ódio com o qual a escravidão podia dividi-los”. 
Embora o documento também refletisse alguma apreensão quanto à 
potencial “precipitação censurável” de uma pequena minoria de “libertos 
descontentes”, seu tom predominante era o do igualitarismo.27 Além disso, 
o carismático Antonio Maceo, um líder da guerra anterior, trouxe à 
liderança da nova luta um longo registro de recusa intransigente da 
escravidão e do racismo. 

                                                 
27 Hortensia Pichardo, ed., Documentos para la historia de Cuba, 2 vols. (Havana: Editorial 
de Ciências Sociales, 1977 e 1976), 1 :483-491. 
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Essa posição ideológica direta fazia sentido, dada a base sobre a qual 
se organizaria a luta. Os que se opunham à insurreição descreviam os 
rebeldes com um desprezo que revela as diferenças de classe percebidas. 
Um plantador lembrava:  

...dos insurgentes — eu pessoalmente sabia muito pouco. Tratava-se 
de homens completamente exteriores ao meu círculo de relações, 
muitos sendo negros, e grande parte deles sendo cubanos brancos 
ignorantes.28  

O líder das forças espanholas na ilha estava aflito com o amplo apoio 
à insurreição, e escreveu em junho de 1895: “Passando pelos bohíos 
(choupanas) no campo não se veem homens, e as mulheres, ao serem 
interrogadas sobre seus maridos e filhos, respondem com franqueza terrível: 
‘nas montanhas, com Fulano’”.29 “Nas montanhas”, evidentemente, 
significa com os rebeldes.  

Veem-se as consequências práticas desse clima favorável à 
insurreição nos depoimentos dos participantes e das testemunhas do 
conflito. O distrito em torno da Central Teresa pode fornecer um exemplo. 
Enrique Céspedes Romagosa, antigo colono e oleiro, juntou-se à insurreição 
na época do primeiro apelo às armas em 1895. Fez abertas visitas à Central 
Teresa e conseguiu se apoderar de armas e animais. Não era apenas a 
intimidação que facilitava o acesso dos insurgentes aos bens; era também a 
sua familiaridade com os residentes. “Praticamente todos eles eram 
conhecidos”, declarou o proprietário com alguma pena, “alguns eram 
antigos trabalhadores, e todos moravam no distrito”. Além disso, “lá cada 
um era parente do outro”. Quando os insurgentes vinham recolher armas, os 
cubanos lhes davam seus facões de mato, e os que possuíam rifles de vez 
em quando se reuniam a eles com suas armas. Os insurgentes eram até 
contratados como cortadores de cana na própria Central Teresa.30  

L. F. Hughes, administrador da Soledad, grande propriedade da 
província de Santa Clara, comentava que “... os Insurgentes estavam 

                                                 
28 Depoimento de Edwin F. Atkins, p. 7, USNA, RG 76, Entrada 352. Petição n. 387 (pt. 1). 
29 Citado em Thomas, Cuba. p. 320. 
30 Depoimentos de Ismael Matiliano, Enrique Céspedes Romagosa e Alejandro Quesada, 
USNA, RG 76, Entrada 352, Petição n. 97 (pt. 2). 
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acostumados a entrar e sair livremente do batey,31 quando não havia 
nenhuma tropa espanhola presente”. Em Soledad, isso acabou quando um 
destacamento espanhol foi designado para a fazenda. No entanto, os 
soldados espanhóis não podiam controlar inteiramente os contatos dos 
trabalhadores com os insurgentes, pois, no curso normal dos 
acontecimentos, os trabalhadores e colonos entravam e saíam livremente 
das propriedades.32 

Não se trata de idealizar o caráter popular da sublevação. Havia 
também cubanos comuns que se uniam às forças espanholas antiguerrilha, 
ou trabalhavam como guias para as forças regulares espanholas, e muitos 
que se submetiam simplesmente aterrorizados pelas táticas insurgentes de 
retaliação. Mas a porosidade dos limites das propriedades açucareiras, o 
quanto podiam ser abordadas na busca de bens, armas e recrutamento, e o 
quanto podiam oferecer numa série de formas de apoio secreto, 
representavam uma mudança crucial desde a Guerra dos Dez Anos. Alguns 
grandes proprietários traçavam explicitamente os contrastes, lamentando-se 
que tinham podido funcionar ininterruptamente durante a Guerra dos Dez 
Anos, mas que agora não podiam se defender dos incêndios nos canaviais, 
das extorsões financeiras e da “desmoralização” de sua força de trabalho.33 

As relações de classe nas centrales não tinham a rigidez e o 
isolamento dos engenhos escravos das décadas de 1860 e 1870. A 
mudança para uma forma particular de trabalho assalariado altamente 
flexível, combinada com a descentralização inerente ao sistema de 
colônias, tornara o complexo campo-usina permeável e vulnerável. Como 
explicou o proprietário Edwin Atkins, quando solicitado a avaliar o 
número de seus empregados que haviam desertado para se unir à 
insurreição: “É impossível para mim afirmar qualquer número; os 
trabalhadores estavam indo e vindo constantemente, e eu não tinha 

                                                 
31 Batey: designa o lugar ocupado pelas fábricas, armazéns e maquinarias nos engenhos e 
fazendas das Antilhas. 
32 Depoimento de L. F. Hughes, pp. 29, 48, USNA, RG 76, Entrada 352, Petição n. 387 (pt. 
1). 
33 Ver depoimento de Máximo Cisneros, p. 2, USNA, RG 76, Entrada 352, Petição n. 240 
(pt. 1), para evidências sobre a Central Tuinucú. Os proprietários da fazenda Mapos também 
comparavam sua situação durante a Guerra dos Dez Anos com a da Guerra de 
Independência. Ver depoimento de José M. del Valle Iznaga, p. 43, USNA, RG 76, Entrada 
352, Petição n. 121 (pt. 1). 
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meios de saber se eles saíam para se unir à insurreição ou para ir 
trabalhar em alguma outra propriedade”. Uma consequência disso foi, 
naturalmente, um fluxo constante de informações. O administrador de 
Atkins escreveu que pouco escapava “à espionagem dos insurgentes em 
‘Soledad’”.34 

O governo podia ter tentado, durante e logo após a emancipação nos 
anos 1880, instituir controles rígidos que impediriam parcialmente essa 
mobilidade. Alguns plantadores e oficiais de Estado reivindicavam a 
introdução de medidas severas, dirigidas principalmente aos antigos 
escravos, para limitar a “vadiagem” e regular o trabalho.35 Mas os 
controles supervisionados pelo Estado, de Madri ou de Havana, não 
chegariam a esse ponto. Em primeiro lugar, pareciam politicamente 
perigosas, capazes de desagradar uma parcela fundamental da população 
numa época em que a principal preocupação da Espanha era manter o 
governo colonial. Em segundo lugar, com a imigração branca extensiva e 
a incorporação de antigos pequenos proprietários ao plantio da cana, não 
era necessária a compulsão direta sobre os ex-escravos para se manter a 
produção nas grandes propriedades. Afinal, os antigos escravos nas 
principais zonas açucareiras tinham poucas opções além da migração, e a 
maioria permanecia nas plantações e nas colônias. 

Na ausência dessa coerção direta, havia uma maior mobilidade 
física para os trabalhadores das plantações, e menos razões para divisões 
rígidas entre trabalhadores brancos e negros. A força de trabalho rural era 
agora inteiramente interétnica, com os antigos escravos das plantações 
trabalhando ao lado de imigrantes espanhóis, trabalhadores chineses e 
cubanos brancos nativos. Obviamente, tal proximidade não garantia a 
ausência de racismo, mas era um eco longínquo da força de trabalho 
rigidamente estratificada da escravidão, ou da divisão separatista entre 
trabalhadores rurais negros e trabalhadores industriais brancos, inicialmente 
prevista por alguns hacendados cubanos.36 

                                                 
34 Depoimento de Edwin F. Atkins, p. 162, e carta de J. N. S. Williams a Edwin F. Atkins, 
24 de fevereiro de 1896, em USNA, RG 76, Entrada 352. Petição n. 387 (pt. 1). 
35 Ver a discussão em Medios de estirpar la vagancia. AHN, Ultramar. Legajo 4952. 
Expediente 245. 
36 Ver Francisco Feliciano Ibáfiez, Observaciones sobre la utilidad del establecimiento en 
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Só depois que a insurreição estava bem encaminhada é que o governo 
instituiu controles de trabalho. No entanto, agora faziam parte de um 
esforço brutal pela pacificação rural através da “reconcentração”, uma 
estratégia tão disruptiva para o trabalho normal quanto terrível para a 
população pobre. Alguns movimentos populacionais forçados levaram os 
proprietários afetados a um conflito com o governo espanhol, na medida em 
que suas propriedades estavam esvaziadas de trabalhadores e abertas ao 
ataque insurgente. A ordem de transferência dos que residiam nas 
propriedades para campos de concentração, e a saída para o trabalho apenas 
autorizada com passes oficiais diários obstruíram o funcionamento normal 
do cultivo, da colheita e da moagem.37 

Durante a Guerra dos Dez Anos, a estrutura repressiva da escravidão 
nas plantações, já estabelecida, reforçou a estratégia militar espanhola, ao 
facilitar o isolamento e a fortificação das propriedades. A produção 
continuara. Agora, em contrapartida, pelo menos um aspecto da estratégia 
militar para resguardar o território e bloquear o acesso dos insurgentes ao 
restante da população — a reconcentração — estava em oposição direta à 
continuidade da atividade econômica, mesmo para os plantadores 
inteiramente favoráveis à causa espanhola. O resultado foi um 
enfraquecimento tanto da estratégia como da economia: a simpatia pelos 
insurgentes aumentou e a produção afundou. 

Conclusão 

Em Cuba do final do século XIX, a organização da produção 
influenciou e foi influenciada pelas formas de atividade política e ação 
coletiva populares. A escravidão de plantation modelou a primeira luta 
anticolonial, e foi crucialmente minada por esse conflito. A emancipação e 
o trabalho livre foram essenciais para o êxito da segunda luta principal. Mas 
aqui está em questão mais que uma simples oposição entre trabalho 
juridicamente obrigatório posterior dos agro cubanos. Além disso, o 
momento da emancipação escrava cubana — as iniciativas envolvidas, as 
expectativas surgidas, os conflitos acarretados — condicionou o 

                                                                                                                 
prefeririam o trabalho “industrial” do batey, e que o trabalho rural devia ser deixado às 
pessoas de cor. 
37 Para descrições dos efeitos da política espanhola da “reconcentração” sobre as grandes 
propriedades, ver USNA. RG 76, Entrada 352, Petições n. 121 e 240. 
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comportamento posterior dos afro-cubanos. Além disso, o momento da 
emancipação escrava, ocorrendo num momento particular do 
desenvolvimento da indústria açucareira mundial, foi também de 
importância fundamental, pois permitiu que os grandes plantadores de Cuba 
substituíssem a antiga ordem por um conjunto completamente novo de 
relações com a terra e o trabalho. E a forma particular da reorganização do 
trabalho após a emancipação criou quadros muito particulares de relações 
de classe no campo. O acesso restrito à terra para a maioria e o acesso 
seletivo para alguns como fazendeiros de cana semi-independentes, a 
difusão do trabalho assalariado cada vez mais móvel e sazonal no centro e 
no oeste, e a cultura comercial e de subsistência em minifúndios no leste, 
conjuntamente modelaram a natureza e o resultado da Guerra de 
Independência. 

Num sentido, Cuba permanece um caso bem-sucedido pós-
emancipação, pois o rendimento total da principal cultura de exportação 
cresceu no final dos anos 1880 e início dos anos 1890. A organização 
específica da produção que permitiu esse crescimento se mostraria, no 
entanto, o terreno ideal para o desenvolvimento de uma luta anticolonial 
que foi também uma tentativa de revolução social — a Guerra de 
Independência de 1895-98. 

Não é este o lugar para examinar o resultado do conflito, e o efeito 
da ocupação norte-americana sobre a organização e desenvolvimento 
posterior da produção açucareira e da sociedade cubana na primeira 
metade do século XX. Mas também aí se pode esperar encontrar elos entre 
a evolução das relações sociais no campo e o apoio à mobilização popular 
— embora então tal mobilização ocorresse em presença de um poder 
neocolonial muitíssimo maior. 

169 
 

INTERESSES AGRO-EXPORTADORES E CONSTRUÇÃO DO ESTADO: 
BRASIL DE 1890 A 19301  

Elisa Pereira Reis
2
  

Esse trabalho tem por objetivo discutir em que sentido a interação 
entre economia e política na Primeira República afetou o processo de 
formação do Estado brasileiro.3 Mais especificamente, argumenta que os 
interesses agroexportadores dominantes no período imprimiram ao processo 
de state-building uma direção autoritária que lança as bases do projeto de 
“modernização pelo alto” consolidado no período Vargas.  

Na primeira parte do texto focalizamos o crescimento do Estado do 
período analisado, chamando atenção para a especificidade analítica do 
poder público em expansão, a despeito de suas fronteiras fluidas com o 
poder privado a nível empírico. Ilustrando o referido crescimento do 
Estado, introduzimos nesse tópico algumas evidências referentes à 
ampliação do aparato de Estado, ao incremento da capacidade de extração 
de recursos da autoridade pública, e à centralização do poder.  

A tarefa seguinte é comentar brevemente por que a dinâmica do 
poder público, discutida anteriormente, implica características autoritárias. 
O argumento central nesse ponto é o de que os interesses agroexportadores 
dominantes no período, ao politizarem a economia conferem ao Estado 
uma posição estratégica que, em função de seu timing político, lança as 
bases de um duplo fenômeno: a marcada autonomia do Estado frente a 
interesses sociais. É a precariedade de um modelo político representacional 
para esses últimos. 

Finalmente, extrapolamos da discussão anterior algumas 
considerações teórico-interpretativas, sugerindo brevemente a conveniência 
de estudos histórico-comparados envolvendo economias agroexportadoras. 
Parece-nos que tais estudos poderiam vir a ser úteis tanto para a 
compreensão de outras experiências históricas de state-building marcadas 

                                                 
1 Trabalho apresentado ao Seminário Internacional sobre Sociedade e Política em Economias 
de Exportação, CEBRAP, São Paulo, março, 1982. 
2 Elisa Pereira Reis é do IUPERJ. 
3 Agradeço as valiosas críticas e sugestões de César Guimarães. 




