
O CONCEITO DE POVO DE FIDEL CASTRO 
 

"Aquele que em si condensa um povo é digno de estar 
entre aqueles que estão à sua frente". 

 
 "Nada é homem em si mesmo e o que ele é, seu povo o 

colocou nele", para tipificar a nobreza daqueles que 
estão na vanguarda de seus países. 

 
 "Quando o povo em que se nasceu" não está no nível 

da época em que se vive, é necessário ser tanto um 
homem de sua época quanto de seu povo, mas é preciso 

antes de tudo ser o homem de seu povo". 
 

- José Martí 
 
Expresso em 16 de outubro de 1953, perante o Tribunal que o julgou pelo ataque ao quartel de 
Moncada: 
 
 "Eu disse que as segundas razões nas quais nossas chances de sucesso estavam baseadas eram de 
ordem social. Por que tínhamos certeza de que podíamos contar com as pessoas? Quando falamos 
do povo, não nos referimos aos setores abastados e conservadores da nação, aos quais qualquer 
regime opressivo, qualquer ditadura, qualquer despotismo lhes convém, prostrando-se diante do 
mestre do dia até que eles quebrem a testa contra o chão. 
 
Nós entendemos pelas pessoas, quando falamos de luta, a grande massa não redimida, aquela que 
todos oferecem e todos enganam e traem, aquela que anseia por uma pátria melhor e mais digna e 
justa; aquela que é movida por anseios dignos e mais justos; Aquele que é movido pelo anseio 
ancestral de justiça por ter sofrido injustiça e zombaria geração após geração, aquele que anseia por 
grandes e sábias transformações em todas as ordens e está pronto a dar para alcançá-las, quando 
acredita em algo ou alguém, especialmente quando acredita o suficiente em si mesmo, até a última 
gota de seu sangue. 
 
A primeira condição de sinceridade e boa fé em um propósito é fazer exatamente o que ninguém 
mais faz, ou seja, falar com total clareza e sem medo. Demagogos e políticos de carreira querem 
fazer o milagre de estar certos em tudo e com todos, enganando necessariamente a todos em tudo. 
Os revolucionários devem proclamar suas idéias com coragem, definir seus princípios e expressar 
suas intenções para que ninguém seja enganado, nem amigos nem inimigos. 
 
Chamamos o povo, quando se trata de luta, de seiscentos mil cubanos que estão sem trabalho, 
desejando ganhar uma vida honesta sem ter que emigrar de sua pátria em busca de sustento; os 
quinhentos mil trabalhadores rurais que vivem em cabanas miseráveis, que trabalham quatro meses 
do ano e passam fome o resto, compartilhando a miséria com seus filhos, que não têm um 
centímetro de terra para semear e cuja existência deveria ser mais compassiva se não houvesse 
tantos corações de pedra; aos quatrocentos mil trabalhadores e operários industriais cujas pensões, 
todos eles, são desviadas, cujas conquistas lhes são tiradas, cujas habitações são as salas infernais 
dos bairros, cujos salários passam das mãos do patrão para as do escroque, cujo futuro é o 
abatimento e o despedimento, cuja vida é o trabalho perene e cujo descanso é a sepultura; aos cem 
mil pequenos agricultores, que vivem e morrem trabalhando uma terra que não é deles, sempre 
contemplando-a com tristeza como Moisés na terra prometida, para morrer sem nunca possuí-la, 
que têm que pagar por suas parcelas como servos feudais uma parte de seus produtos, que não 
podem amá-la, nem melhorá-la, nem embelezá-la, plantar um cedro ou uma laranjeira porque 



ignoram o dia em que um oficial de justiça virá com a guarda rural para dizer-lhes que têm que 
partir; aos trinta mil professores e professores tão dedicados, sacrificados e necessários ao melhor 
destino das gerações futuras e tão maltratados e pagos; aos vinte mil pequenos comerciantes 
sobrecarregados de dívidas, arruinados pela crise e acabados por uma praga de funcionários 
públicos filantrópicos e venais; aos dez mil jovens profissionais: médicos, engenheiros, advogados, 
veterinários, pedagogos, dentistas, farmacêuticos, jornalistas, pintores, escultores, etc., que deixam 
as salas de aula com seus diplomas ansiosos para lutar e cheios de esperança para encontrar-se num 
beco sem saída, todas as portas fechadas, surdos ao clamor e ao pleito. Esse é o povo, cujos 
caminhos de angústia estão pavimentados de enganos e falsas promessas, não íamos dizer-lhes: 
"Nós lhes daremos", mas: "Aqui estão vocês, lutem agora com todas as suas forças para que a 
liberdade e a felicidade sejam suas"! 
 
Perguntas para orientar a discussão: 
 

1. Como contribui para uma compreensão do conceito de Sujeito Histórico Revolucionário? 
 

2. Tomando como ponto de partida o conceito de Fidel sobre o povo, como ele nos ajuda a 
entender o papel e a natureza da vanguarda? 


