
Dossiê Estados Unidos 

 Os Estados Unidos é provavelmente o país americano mais preocupado 

com a situação vivida pelo continente durante o período conhecido como Crise 

dos Mísseis por, teoricamente, ser o país mais ameaçado pelo arsenal 

soviético encontrado em Cuba. Porém, vale lembrar que a relação conflituosa 

entre os dois países existe muito antes dos problemas relativos à crise. 

 O primeiro contato mais importante entre os países ocorreu quando a 

Espanha cedeu Cuba aos Estados Unidos após a derrota sofrida na Guerra 

Hispano-Americana em 1898. Desde então, a ilha foi ocupada pelo exército 

estadunidense, até que em 1902 foi implementada a Constituição Cubana, 

fazendo com que as tropas deixassem o país. Porém antes disso foi adicionada 

a constituição a Emenda Platt que por sua vez dava aos Estados Unidos o 

direito de intervir militarmente em Cuba quando julgasse necessário. No ano 

seguinte o porto de Guantánamo ainda foi cedido aos estadunidenses, 

transformando-se em uma importante base militar. Em 1933 os Estados Unidos 

iniciam a Política de Boa Vizinhança 1  e como conseqüência o Presidente 

Roosevelt decidiu abrir mão da Emenda Platt, mas não da base de 

Guantánamo. 

 Eis que em dezembro de 1958 a relação de conflito entre Estados 

Unidos e Cuba volta pois, Fulgencio Batista, ditador cubano, havia sido 

derrotado por um grupo de revolucionários e fugiu para os Estados Unidos. Até 

que em 1961 acontece o episódio que ficou conhecido como Invasão a Baía 

dos Porcos, onde um grupo anticastrista que havia fugido de Cuba é financiado 

e treinado pelos Estados Unidos na tentativa de ir avançando da região sul de 

Cuba em direção a capital para derrubar o governo de Fidel Castro que 

governava o país desde 1959. Com a derrota dos rebeldes, os Estados Unidos 

corta relações diplomáticas com Cuba que, por sua vez, intensificou suas 

relações diplomáticas com os soviéticos. 

                                                           
1
A política de boa vizinhança tinha como objetivo melhorar a relação entre os Estados Unidos e 

os países latino-americanos através de investimentos e venda de tecnologias, desde que os 
países latino-americanos apoiassem politicamente os Estados Unidos. Tal política foi criada 
pelo presidente Franklin Delano Roosevelt e durou de 1933 a 1945. 



 No começo de 1962 foi convocada a Conferência de Punta Del Este os 

Estados Unidos com apoio de boa parte dos países latino-americanos 

conseguiu a suspensão de Cuba da OEA argumentando sobre os perigos de 

uma base socialista no continente e sobre os problemas que já vinham 

ocorrendo em decorrência do patrocínio que tal regime vinha dando a 

guerrilhas em toda região. 

Fato é que desde julho de 1962 os Estados Unidos haviam percebido 

um aumento do número de navios saindo da União Soviética em direção a 

Cuba, porém, mesmo após conversas entre o presidente Kennedy e o 

presidente Kruschev não era possível afirmar se os navios carregavam ou não 

armamentos. De modo que só em outubro daquele ano o governo 

estadunidense descobriu a existência dos mísseis. Mísseis que por sua vez 

eram capazes de carregar ogivas nucleares. 

Kennedy argumentava que aqueles mísseis eram uma afronta à 

segurança no continente, pois os objetivos daquelas armas não seria outro se 

não um ataque e iria contra os princípios do Tratado Interamericano de 

Assistência Recíproca de 1947. Dada a situação os membros da Organização 

dos Estados Americanos se reúnem e aprovam o bloqueio à ilha cubana, 

aumentando ainda mais a tensão naquele momento pois, da mesma forma que 

os mísseis em Cuba encontravam-se apontados para os Estados Unidos, os 

Estados Unidos por sua vez tinham mísseis na Turquia apontados para União 

Soviética. 
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