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APRESENTAÇÃO 

 

A palestra de Política educacional em Cuba juntamente com o ciclo de leitura, o ciclo 

de cinema e outras palestras comporam a  II Semana Acadêmica de Administração, II Semana 

de Produção Científica em Administração e VII Semana de Políticas Públicas, promovido 

pela Turma do 3º período em Administração e Programa de Educação Tutorial em Políticas 

Públicas da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, que tem por objetivo o debate sobre 

temas pertinentes a políticas públicas a área de administração  a partir de produções com 

finalidades não acadêmicas, mas que permeiam o discurso acadêmico sobre o tema. 

Dia 11 de Setembro de 2013, às 10:30h, na sala A302 – sede central do Câmpus 

Curitiba da UTFPR – Foi realizado a palestra sobre “Política Educacional em Cuba”, 

ministrada pelo Prof. Dr. Alain Hernandez Santoyono.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PALESTRANTE 

 

Graduado em Economia pela Universidade de Pinar del Río (2005), Mestre em Administração 

de Empresas Agropecuárias pelo Centro de Estudos sobre Desenvolvimento Cooperativo e 

Comunitário da Universidade de Pinar del Río (2007) e Doutor em Ciências Económicas pela 

Universidade de Alicante, Espanha (2012). Atualmente é professor Do Departamento de 

Matemática da Faculdade de Ciências Técnicas da Universidade de Pinar del Río, membro do 

Centro de Estudos sobre Meio Ambiente e Recursos Naturais (UPR), membro do comitê 

acadêmico de Mestrado em Gestão Ambiental, assim como do Comitê Acadêmico do 

International Journal of Agricultural Economics and Extension. Tem experiência nas áreas de 

valoração econômica de bens e serviços ambientais, estatística matemática e modelação multi 

critério. Tem participado em diversos projetos de pesquisa, eventos nacional e internacional e 

conta com varias publicações em revistas científicas, capítulos de livros, memorias de eventos 

e foros virtuais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SÍNTESE DA DISCUSSÃO 

 

A nação de Cuba consiste na ilha principal de Cuba (incluindo a Base Naval da Baía 

de Guantánamo), além da Isla de la Juventud e de vários arquipélagos menores. Cuba é o lar 

de mais de 11 milhões de pessoas e é a nação-ilha mais populosa do Caribe. Politicamente, 

Cuba é o único país socialista das Américas na atualidade. 

Cuba tem uma taxa de alfabetização de 99,8%, uma taxa de mortalidade 

infantil inferior até mesmo à de alguns países desenvolvidos, e uma expectativa de vida média 

de 77,64. Em 2006, Cuba foi a única nação no mundo que recebeu a definição 

da WWF de desenvolvimento sustentável; ter uma pegada ecológica de menos de 

1,8 hectares per capita e um Índice de Desenvolvimento Humano de mais de 0,8 em 2007. A 

economia segue dependente da exportação de açúcar e de fumo, mas mesmo assim, Cuba tem 

destaque nas áreas de saúde e educação. 

A educação é controlada pelo Estado e a Constituição de Cuba determina que o ensino 

fundamental, médio e superior devem ser gratuitos a todos os cidadãos cubanos e é 

obrigatória até o 9º ano. 

Em 1958, antes da revolução, 23,6% da população cubana era analfabeta e, entre a 

população rural, os analfabetos eram 41,7%. Em 1961 foi realizada uma campanha nacional 

para alfabetizar a população e Cuba torna-se o primeiro país do mundo a erradicar o 

analfabetismo (Segundo dados do próprio governo). Hoje não há mais analfabetos em Cuba, 

99.8% da população cubana, acima de 15 anos, sabe ler e escrever. 

Em Cuba, o Estado se encarrega das famílias, entregando-os dinheiro extra, alimentos, 

roupas e móveis. Nos casos de pessoas com deficiências físicas ou mentais, o governo chega, 

inclusive, a pagar um salário para que elas recebam os cuidados necessários. 

Em Cuba há um sistema educacional que dá oportunidades iguais para todos os alunos, 

que estudam em um ambiente mais seguro e menos desigual. A ilha de Cuba tem investido 

muito na educação nos últimos anos, desde a educação básica até o ensino superior. Uma das 

estratégicas para a boa educação é o recrutamento dos melhores alunos do ensino médio para 

o magistério, as boas escolas de formação de professores, a garantia de que os alunos são 

saudáveis e estão bem alimentados e o sistema de supervisão dos professores, voltado para a 

melhoria do ensino.  

Todas as crianças e adolescentes cubanos frequentam a escola, que é obrigatória por 

nove anos e gratuita até a faculdade. Além disso, a lei cubana pune e até prende os pais em 

caso de falta. Além disso, nenhuma criança fica de fora da rede educacional. Os cerca de 60 
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mil menores de idade com limitações físicas ou psíquicas da ilha freqüentam escolas 

especiais, onde, além de aulas, recebem tratamento fisioterápico e atendimento psicológico, 

uma combinação que permite com que eles desenvolvam ao máximo suas habilidades. 

Algo bem interessante que Alain ressaltou quanto ao nível superior é que o sistema de 

educação superior garante os estudos universitários a todos os estudantes que terminam o 

duodécimo grau, depois eles realizam os exames de ingresso, esses são específicos de acordo 

com o curso que o indivíduo que cursar. Para quem quer ser professor deve fazer as provas 

para ingressar em um instituto superior pedagógico, de lá o aluno sairá licenciado. Já para as 

pessoas que não desejam ser professores, esses devem cursar a universidade, o aluno saíra de 

lá bacharel. Quando o aluno está cursando uma licenciatura é de extrema importância o 

envolvimento em pesquisas científicas, pois dessa forma eles buscam soluções pra problemas 

quer seja no campo teórico ou prático. Todo o material necessário para o desenvolvimento da 

atividade é fornecido pelas universidades, desde laboratórios, como de química, física e 

informática, até os textos e livros das ementas das disciplinas e materiais básicos, como 

cadernos e canetas. Em Cuba há cerca de 17 centros de ensino superior - as Universidades 

centrais - um em cada província do país. Além disso, também há sedes de universidades que 

estão ligadas a esses centros, mas que se localizam em municípios mais afastados. 

Pode-se observar que Cuba tem evoluído muito nas últimas décadas, principalmente 

na educação, dando oportunidade para todos e diminuindo o índice de analfabetismo. O 

governo cubano tem como um dos principais objetivos investir na educação, pois através 

dessa é possível eliminar os demais problemas. Dessa, forma Cuba diminui a desigualdade 

social e oferece a todos a oportunidades de cursar um curso de nível superior e depois garantir 

emprego para esses.  
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