
Relatório  da Atividade : "Cuba: relatos de viagem"

Ocorreu ontem, 28/04/2015 , a atividade denominada “Cuba: impressões de viagem”, que

reuniu alunos e professores que participaram do XV Encontro de Geógrafos da América

Latina - EGAL, realizado em Cuba. A atividade foi realizada na sala 205F às 9hrs, e foram

convidados  não  somente  os  que  participaram  do  EGAL,  mas  todos  que  tivessem  e

quisessem saber um pouco mais de Cuba. Tratavam-se das diferentes visões da mesma

viagem, o que os alunos e professores que estiveram presente neste Encontro puderam

perceber  de  Cuba.  Através  de  fotos,  apresentações  em  slides  ou  simplesmente  uma

apresentação oral, cada um teve 15 minutos para apresentar suas concepções acerca da

viagem.

A apresentação iniciou-se com o Prof. Raul Reis Amorim, que apresentou diversas fotos em

slide, enquanto as fotos passavam ele nos dizia as suas impressões. A primeira vista, ficou

meio assustado, pois o tempo inteiro a paisagem nova mesclava com a antiga. Percebeu

que Cuba investe em restaurações e preservação de prédios e monumentos históricos, ficou

surpreso com a liberdade religiosa presente e com a questão da arte e cultura, muito forte e

incentivada em Cuba, mesclando o moderno com o clássico. Destacou a importância do

turista procurar conhecer as pessoas, as camareiras, os taxistas, as pessoas, para poderem

assimilar melhor o cotidiano deles. O professor trouxe também, uma nota de 3 pesos, como

uma curiosidade cubana e como lembrança. O próximo a falar foi o prof. Antônio Henrique

Bernardes,  que interessado em uma Etnografia  de Cuba, percorreu vielas e cortiços de

Havana, para conhecer a noite e entender grupos culturais distintos, como as prostitutas, os

travestis  e  gays,  como se comportavam e viviam.  A apresentação seguiu  com Leidiana

Alonso Alves, aluna do IFF, que através de slides e fotos trouxe um breve roteiro da viagem,

mostrando suas paradas, como o canal do Panamá e outros locais. O aluno de mestrado

Raphael  Neves  da  Conceição  seguindo  o  mesmo  modelo,  apresentou  em  seguida  e

também nos trouxe muitas fotos.  A aluna Clara Lua Silva Medeiros, que também esteve

presente no evento apresentou suas impressões. Notou a importância das materialidades e

achou  muito  interessante  os  grafites,  muitas  vezes  com  mensagens  subentendidas,

percebeu uma grande precariedade na estrutura do espaço urbano e também destacou que

o contato com a população é um diferencial.  Lua também relatou também episódios de

assédio à mulher em Cuba, algo que ela achava que não iria  ocorrer,  a deixando bem

supresa.  O professor  Marcelo Werner,  coordenador do GEGH, e mediador da atividade,

encerrou a apresentação trazendo suas concepções. Também nos trouxe outras fotos e a

primeira impressão que teve ao chegar  a Centro Havana, um bairro mais empobrecido,

pensou estar em um lugar bombardeado, tamanha são as disparidades. Percebeu que nos

lugares, como restaurantes, faltavam as coisas, como guardanapo, colher e até alimentos,

como o pão. Trouxe a questão dos símbolos e uma ideologia marcante, e exemplificou com

fotos de construções,  muros e monumentos  que exaltavam heróis  de Cuba,  como Che

Guevara.

No debate, não foram levantadas muitas questões,  penas foi frisado o que esteve presente

em toda a apresentação. Todos puderam perceber que Cuba, é um lugar onde existem sim

disparidades,  e classes sociais.  De fato,  o básico para a sobrevivência do ser humano,

como alimentação, moradia, saúde e educação não falta, mas as pessoas sentem falta de

terem a opção de escolha, presente no sistema capitalista, e anseiam por essa mudança.

Todos também concordaram, que a viagem foi uma boa experiência e que o pouco tempo

que eles ficaram em Cuba, não foi suficiente para conhecer o país e desvendá-lo.


