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A República de Cuba é um arquipélago localizado no Cari-
be. Faz fronteira marítima com Estados Unidos, Haiti, Ba-
hamas, México, Ilhas Cyman e Jamaica e Ilha de Navassa. A 
capital é Havana e o presidente é Raul Castro. Após a revo-
lução de Fidel Castro, o país se tornou destaque devido aos 
baixíssimos níveis de mortalidade infantil e analfabetismo. 
Tem o melhor curso de medicina do mundo. O Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH) cubano em 2011 era de 
0.90, o que significa uma ótima qualidade de vida. A reli-
gião principal é o catolicismo, porém, os sem filiação tam-
bém possuem forte participação, consequência do socialis-
mo. A liberdade existe até onde atingir factualmente o go-
verno, sendo que muitos cubanos estão presos por viola-
rem tal regra. Porém, no geral, os cidadãos são cientes des-
sas condições cotidianas, e do limite de ofensa ao Estado. 
Cuba é um país membro da Associação Latino-Americano 
de Integração (ALADI), da Associação dos Estados do Cari-
be (AEC), e do Movimento dos Não-Alinhados MNA; além 
de ser membro fundados da Aliança Bolivariana para os 
Povos da Nossa América (ALBA), e um país líder na Comis-
são de Direitos Humanos (CDH). 
 
Cuba e a Educação 
 
Desde 1959, a educação tem sido o principal foco do gover-
no cubano, o sistema educacional da ilha é considerado o 
melhor da América Latina e do Caribe. Devido à Revolução 
Cubana, Cuba foi o primeiro país a erradicar o analfabetis-
mo. Em 2012, sua taxa de alfabetização era de 99,8% entre 
os adultos e de 100% entre os jovens. Seu sistema é dividi-
do em Educação Geral Primária, Educação Geral Secundá-
ria, ambos com duração de 6 anos, Ensino Técnico ou Pro-
fissionalizante, Educação Universitária e Educação de Pós-
Graduação. O Ensino Superior é gratuito, existindo aproxi-
madamente 35 instituições, que contam com apoio no de-
senvolvimento de pesquisas, e após a formatura o governo 
garante emprego aos estudantes. 
 

Cuba, a inovação e a internacionalização 
 
Na América Latina, Cuba se destaca como receptor de alu-
nos estrangeiros, tendo recebido 13.705 estudantes em 
2004. Em 2008, esse número cresceu para 30.961 alunos, 
evidenciando o acolhimento que o país tem com esses jo-
vens. Acredita-se que essa grande mobilidade pode estar 
vinculada à curiosidade dos estudantes de conhecer uma 
sociedade com princípios socialistas, e sua cultura única. O 
fato de a ilha ter investido fortemente para consolidar com 
qualidade seus sistemas de ensino e saúde públicos, tam-
bém contribui para o interesse desses alunos que, em sua 
maioria, optam por estudar uma dessas duas áreas. Tais 
fatos tem facilitado o processo de inserção da população na 
atividade educacional, bem como a cooperação com enti-
dades nacionais e internacionais, como o Médico sem Fron-
teiras. 
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