
24 horas em Havana

(Prefácio) O início de tudo

Planejamos nossa viagem a Cuba com meses de antecedência. Sabíamos 

exatamente onde queríamos ir, quais lugares explorar e o que comer. Mas 
nem o melhor dos planos nos deixa livre dos imprevistos e, no nosso caso, 

do atraso de um voo que nos fez perder todas as conexões subsequentes e, 
como consequência, alcançamos nosso destino com mais de dois dias de 

atraso. Somando o fato de que depois de Havana seguiríamos para 
Varadero, nos restou apenas vinte e quatro horas para conhecer essa 

intrigante cidade, protagonista de um livro que eu já pensava em escrever.

O que se pode fazer em vinte e quatro horas? Parece muito pouco tempo 
para desenvolver algo importante e ainda assim, muito tempo a ser 

desperdiçado. Nós escolhemos explorar Havana. O tempo era curto e 
tínhamos não uma cidade ou um país, e sim um mundo a ser descoberto. 

Pelo caminho encontramos pessoas incríveis, fatos inusitados e a nossa 
interpretação da realidade.

Este livro não tem a pretensão de ser objetivo, ou mostrar uma realidade que 

não a vista pelos meus olhos. Também não é um guia de viagem tradicional, 
no sentido estrito da palavra, mas pode ajudar futuros viajantes a enxergar 

Havana de um modo distinto ao que se lê nos guias convencionais. Vinte e 
quatro horas é muito pouco para conhecer algo a fundo, assim como nem 

mesmo vinte e quatro meses nos mostrariam todas os matizes desse lugar 
com tantas cores. Mas vinte e quatro horas foram suficientes para que eu 

pudesse mergulhar numa realidade diferente da minha, para que, mais que 



respostas, eu pudesse encontrar perguntas. E são as perguntas que me 
movem.

Se não voltamos de uma viagem com um conceito diferente do que tínhamos 

quando partimos, essa viagem não valeu a pena.

A preparação

Quando planejamos uma viagem, é comum corrermos à livraria mais 
próxima e nos armamos com os melhores guias que encontramos. Abrimos 

aquelas páginas brilhantes com o inevitável propósito  de imaginar nossos 
rostos no meio daquelas fotos coloridas, deliciando os melhores e mais 

saborosos pratos indicados e dormindo nos mais aconchegantes hotéis 
recomendados. Eu sei, eu faço isso.

Quando comprei as passagens para Cuba, senti sensações parecidas às 

que experimento quando decido por qualquer outro destino: ansiedade, 
curiosidade e até um pouquinho de amor pelo lugar. Então lá fui eu à livraria 

mais próxima para constatar que essa viagem seria diferente. Não havia cor 
suficiente nos guias de viagem que pudessem me mostrar o  que eu queria 

saber. Obvio que me foram muito úteis, sou old fashion - continuo achando 
que um bom guia pode fazer toda a diferença entre uma viagem dos sonhos 

e umas férias catastróficas - mas fiquei com a sensação de não me contarem 
tudo. Nenhum deles me deu a resposta à pergunta que inquietava minha 

mente: mas afinal, esse país é bom ou ruim?

E lá fui eu recorrer a livros de História, artigos politizados e opiniões 
subjetivas. Cada qual defendendo seu ponto de vista ou atacando o 



contrário. E no meio, eu perdida. Passei tantas horas debruçada em livros e 
ouvindo discursos pouco convincentes até chegar à terrível conclusão de 

que tudo aquilo não me levaria a certeza alguma, ao contrário, me deixaria 
cada vez mais confusa. Não havia outra solução que a mais obvia: arrumar a 

mala, respirar fundo e enxergar com meus próprios olhos.

O mundo Cuba

Cuba, na minha cabeça, não é um país. É um mundo. Um mundo que não 
pode ser julgado com a nossa lógica, treinada a seguir estereótipos e limitar 

tudo a duas dimensões: certo ou errado, claro  ou escuro, bonito ou feio, justo 
ou injusto. Cuba vai além das convenções, inventa novos paradigmas, se 

reinventa, na eterna luta pela resistência. E se equivoca quem acredita que 
sua resistência se limita a um modelo econômico, é muito mais que isso, é 

uma resistência a dogmas, a culturas pseudo-superiores, a olhares 
preconceituosos e limitados. Cuba é o não ao conformismo de que o mundo 

é como é e pronto.

Um dia em Cuba não são 24 horas, são 86.400 minutos de experiências 
inquietantes, que nos despertam os mais variados sentimentos, desde os 

mais sórdidos, como pena, até os mais nobres, como amor e respeito. 
Conheci pessoas incríveis, pessoas comuns que rechearíam um daqueles 

romances complexos, com altas cargas de filosofia e existencialismo à flor 
da pele.

Devo advertir que, quem um dia pensa em pisar neste mundo chamado 

Cuba, deve seguir à risca a máxima de que para viajar é preciso, antes de 
mais nada, despir-se de pudores, preconceitos e qualquer outro sinal de 



ignorância. É preciso sair da nossa casca de ovo e enxergar mais além dos 
nossos conceitos.

Quando o avião pousa em Havana, somos transportados a uma dimensão 

paralela, onde o tempo, à primeira vista, parece ter parado, para logo nos 
darmos conta de que, ao contrário, este mundo se desloca a passos rápidos, 

que a revolução não foi um ato, ou apenas um grito às margens do Ipiranga. 
Ela continua se desenvolvendo, se refazendo e gritando quase sessenta 

anos depois.

A plataforma que nos leva do avião à terra firme é gasta, velha, até feia. A 
passagem pela alfândega é quase teatral, onde os primeiros cubanos a dar-

nos as boas-vindas mantêm a coluna ereta em cubículos individuais, em que 
cada visitante será fotografado e terá seus documentos conferidos. Parecem 

querer dizer “este país é nosso, sigam as regras desde já”.

Com as malas em mãos, devidamente conferidas, estamos prontos para 
ultrapassar o portal que separa os dois mundos, a poucos passos, está o 

solo cubano. Aquele que por vezes é difamado, por outras idolatrado e, por 
alguns, deixado para trás em sua fuga pela tal liberdade.

*** Este trecho faz parte do livro 24 horas em Havana ***

Curtiu?

www.facebook.com/lucianacoutoescritora
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Para mais, acesse:

www.lucianacouto.com
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