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La Habana Vieja: conversão em centro histórico e projeção 
mundial das práticas patrimoniais

Alex Ricardo Medeiros da Silveira

Resumo
O artigo observa a trajetória histórica de Havana Velha, espaço urbano 
primitivo, desde o surgimento da cidade colonial, e as transformações 
dadas pela expansão para além das antigas muralhas, dentre outras 
circunstâncias. Tomando como referência a problematização de 
Fernando Carrión, situa-se o nascimento do centro histórico havaneiro 
tendo em vista a dinâmica urbana e a intervenção patrimonial. 
Atualmente, o território recupera a centralidade urbana, na condição de 
patrimônio mundial que gera receita para o país, por meio do turismo, e 
suscita novas trocas culturais e fluxos globais.
Palavras-chave: Havana Velha, Centro histórico, Patrimônio, Cuba

Resumen 
El artículo analiza los antecedentes históricos de la Habana Vieja, 
espacio urbano primitivo, desde el surgimiento de la ciudad colonial, 
y las transformaciones dadas por la expansión más allá de los muros 
antiguos, entre otras condiciones. Tomándose como referencia la 
problematización de Fernando Carrión, se encuentra el nacimiento 
del centro histórico habanero, considerando la dinámica urbana y la 
intervención patrimonial. En la actualidad, el territorio recupera la 
centralidad urbana en la condición de patrimonio mundial que genera 
ingresos para el país a través del turismo, y crea nuevos cambios 
culturales y flujos mundiales.
Palabras Claves: La Habana Vieja, Centro histórico, Patrimonio, Cuba
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Abstract
This article studies the historical trajectory of Old Havana, a primitive 
urban space, since colonial city settlement to transformations caused by 
the expansion beyond the ancient walls, among others circumstances. 
According to Fernando Carrión, the rising of Havana historical center 
was based on urban dynamic and patrimonial intervention. Currently, 
that area recovers its role of urban centrality as a world heritage, 
proving incomes to the country from tourism and creating new cultural 
exchanges and global flows.
keys words: Old Havana, City’s core, Heritage, Cuba

 
¿Cómo se va a proteger si se 

desconoce su valor? 
(Daniel Taboada)

 Escrevo para o dossiê “Cuba: cultura, sociedade 
e política”, da Revista Brasileira do Caribe, embalado pela 
convicção de que o Centro Histórico de La Habana (Habana 
Vieja) e a ação patrimonial que o configura compõem um 
rico manancial de possibilidades de reflexão sobre a história 
contemporânea da sociedade cubana. Arte, economia e cultura se 
encontram enredados nas plazas e calles estreitas de Havana Velha 
e arredores, tais como Paseo del Prado, Bairro Chino, Malecón 
e fortalezas da baía havaneira. Em todas essas localidades estão 
em andamento projetos de restauração, de infra-estrutura e de 
memória, sob a distinção que possuem de ‘zona prioritária de 
conservação’. Os ensaios de Fernando Carrión são o roteiro 
teórico para nossa aproximação da intervenção patrimonial em 
Havana Velha. Carrión insere os centros históricos no contexto 
da cidade, pensando-os como fenômeno urbano associado a 
políticas de patrimônio. Afinal, se hoje esses lugares suscitam 
investimentos e atenção é porque, na origem, eles eram a cidade 
toda (CARRIÓN, 2005:60-76).

 A capital da república de Cuba surge em 1519 como villa 
portuária, abrigada em sua grande baía, de águas recônditas e 
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profundas. Segundo o historiador Julio Le Riverend, no clássico 
La Habana: Biografía de una Provincia, o acaso da existência 
de um “porto magnífico”, situado “a la salida del Canal de la 
Florida, puerta única del Golfo de México hacia el Atlántico” 
(1960, p.XIV), predominaria, em significado, sobre quatro 
séculos de um ‘sistema de ligações’ (cf. CASTELLS, 2000:41) 
entre a vida urbana e a rural. Circa 1740, enquanto Havana era 
considerada por Atkins como “o porto mais rico da América”, 
existiam em seu espaço regional mais de 2.500 sítios para 
abastecê-la de produtos agrários (LE RIVEREND, 1960:182). 
As virtudes geográficas contribuíram para que fosse apelidada 
de “Chave do Novo Mundo”, que era guardada pela metrópole 
espanhola com cuidados militares. Daí as fortificações que ainda 
hoje estão lá para dar seu testemunho, como o Castillo de los Tres 
Reyes Magos del Morro (1589-1630), a Fortaleza de San Carlos 
de La Cabaña (1763-1774) e o Castillo de la Real Fuerza (1558-
1577).1

 Havana chegou a ser, inclusive, amuralhada, desde o 
séc. XVII até o início da derrubada em 1863. Porém, enquanto 
“aumentava a riqueza de alguns, a pobreza de outros e a escravidão 
de muitos” (LE RIVEREND, 1960:183), a cidade diferenciava-
se e expandia-se para fora do espaço intramuros. Entre fluxos 
e refluxos, a sociedade havaneira, tal como outras sociedades 
caribenhas, vai desenvolvendo seu destino de abertura ao Outro. 
O porto de “incontáveis tabernas” torna-se lugar de trânsitos 
(migratórios, econômicos e culturais) e de articulação da própria 
cubanidade, num processo histórico que desafia abordagens 
essencialistas. Assim, desde o próprio Caribe, vão surgindo novas 
categorias de análise, tais como a transculturação, do pioneiro 
sábio cubano Fernando Ortiz (1963), a crioulidade (Bernabé, 
Chamoiseau e Confiant) ou o pensamento de arquipélago 
(Glissant), voltadas para a compreensão dessas culturas 
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compósitas, onde se entrelaçam o “uno e o múltiplo” (BERND, 
2004:99-111). 

A multiplicidade provocada pelos encontros interculturais 
está mais viva do que nunca em razão do fenômeno turístico. 
O turismo, que já foi chamado de locomotiva da economia 
cubana, está bastante aquecido; no ano em que visitei Havana 
pela primeira vez (2008) o país recebeu o número recorde de 2,8 
milhões de turistas. As receitas geradas pela economia turística 
vêm crescendo e desde 2004 os visitantes ultrapassaram os dois 
milhões anuais. A maior parte deles desembarca pelo aeroporto de 
Havana, em busca da qualidade das praias, do clima caribenho e 
da riqueza cultural, segundo o economista Pavel Vidal (GROGG, 
2009). Muitos atraídos pelos quase cinco séculos de história da 
capital, bem como pelos signos de um imaginário construído 
mais recentemente, onde a própria Revolução Cubana tornou-se 
objeto de interesse dos viajantes. 

O patrimônio cultural é a nossa chave para a compreensão 
desse “novo mundo”: a Havana global do século XXI. Daí, a 
sugestão de olhar a capital cubana do ponto de vista da conversão 
de um pedaço dela em centro histórico e das práticas de patrimônio 
que lá se desenvolvem. 

Neste  artigo2 faço alguns apontamentos sobre o tema, 
a partir do percurso aberto por Carrión (2005), tentando verificar 
duas assertivas fundamentais: que os centros históricos nascem 
no momento em que começa sua deterioração ou a perda da 
centralidade urbana e que eles passam, no tempo presente, por 
uma “introspecção cosmopolita”, com a retomada da centralidade 
urbana, alcançando projeção mundial por meio do turismo e da 
cooperação internacional. 

O tempo não para: esplendor e perda da centralidade 
urbana 
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 Se os centros históricos são o resultado possível, 
ou mesmo inevitável, do crescimento das cidades, impondo 
à primeira zona de ocupação uma diferença frente a outras 
centralidades e periferizações, a partir de que momento irrompeu 
o “centro histórico” na vida havaneira?  Quais realidades, no 
caso de Havana Velha, permitiriam caracterizar seu ingresso em 
um período tipificado, por Carrión, como de “deterioração”? 
Talvez seja necessário pensar que o próprio discurso que confere 
sentido ao centro histórico esteja desigualmente distribuído 
pelos diversos grupos da sociedade local e seja atravessado por 
contradições, principalmente do ponto de vista de quem mora lá. 
De qualquer maneira, se houve uma “deterioração” de Havana 
Velha, onde identificar os sinais da sua ruína? 

 Faz-se necessário, portanto, reconhecer, em traços 
gerais, o espaço que agora se converte em patrimônio histórico-
cultural. Uma tarefa sempre marcada pela incompletude, seja 
para o visitante ou para o estudioso, considerando a multidão 
de acontecimentos do passado e a profusão de ruas e lugares 
de Havana Velha e arredores. Sem embargo, podemos buscar 
inspiração naqueles que contribuíram para que pudéssemos ver, 
de novo, o esplendor dessa cidade e que permanece inscrito em 
sua arquitetura, nas obras de arte e monumentos ou na memória 
de sua gente. Um desses personagens é Daniel Taboada, arquiteto 
e restaurador, a partir de uma entrevista concedida por ele à 
Revista Opus Habana proponho um passeio pelas principais 
praças da Havana antiga. 

  São quatro as praças, no significado lato de “lugar público 
cercado de edifícios”, mais conhecidas e visitadas do centro 
histórico: de Armas, da Catedral, de San Francisco e Vieja. A 
Plaza de Armas, segundo Taboada, funciona para Havana Velha 
como um salão onde se recebe os visitantes:

Para estar en La Habana, necesariamente tenías que venir aquí. 
Aunque tenga edificios que son únicos (el Castillo de la Fuerza, 
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el Palacio de los Capitanes Generales, el Palacio del Segundo 
Cabo, el Templete…), para mí lo más significativo es la noción 
del conjunto, del espacio, que lo tiene todo, hasta la Giraldilla 
[escultura feminina em bronze, a primeira fundida em Cuba], 
símbolo de la ciudad. (TABOADA, 2001:22)

 É a praça que melhor se comunica com as águas da baía 
havaneira, quase ao final do canal de acesso. Sua localização 
foi definida pela construção, em 1558, do forte da Real Fuerza, 
obra de defesa iniciada depois que a Villa de San Cristóbal de 
La Habana fora saqueada por um corsário francês (PEREDA, 
2008:30). O forte tem um bastião apontado para a praça, com 
fosso e ponte levadiça. Dali se pode começar a decifrar o centro 
histórico, porque atualmente a Plaza de Armas é um espaço 
popular, onde livreiros fazem seu comércio durante o dia e se 
promovem eventos de rua, principalmente em frente ao Palácio 
dos Capitães Gerais - atual Museu da Cidade e sede geral da 
Oficina do Historiador, instituição responsável pela gestão de 
toda a área patrimonializada. 

 Seguindo pela calle Ofícios, chegamos à Plaza de 
San Francisco, que começou a constituir-se em princípios dos 
seiscentos. O arquiteto a representa como a “sala de despachos” 
onde se realizavam negócios, “o coração econômico da vila” 
(TABOADA, 2001:24). Não por acaso, é a praça onde se 
desenvolveu uma arquitetura monumental, especialmente pelo 
Convento e Igreja de São Francisco de Assis (erigido desde 
1579), que no século XVIII recebe a sua grande torre de pedra, 
além do magnífico ecletismo da Lonja del Comércio, que surge 
só em 1909. A vocação dessa praça, voltada ao comércio exterior 
e ao poder administrativo se intensifica com as plataformas do 
cais e com os palacetes de autoridades. Daniel Taboada foi o 
responsável por devolver-lhe a Fonte dos Leões, talhada pelo 
escultor italiano Giuseppe Gaggini, e localizada ali desde 1836.

Se nos afastamos dela em sentido oposto ao cais, pela 
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calle Teniente Rey ou pela Muralla, encontramos a Plaza 
Vieja. Para Taboada, em sua metáfora da morada, ela seria a 
despensa, porque pela Praça Velha, antes Plaza Nueva, a cidade 
se abasteceria de provisões (TABOADA, 2001:25). Condição 
favorecida pelo acesso mais direto à principal porta da muralha, 
a Puerta de Tierra, e pela proximidade do porto. Outros relatos 
entendem que a Praça Velha, surgindo por volta de 1600, tornou-
se o “centro social dos havaneiros”, onde se “celebravam 
festas e atos solenes” (OFICINA DEL HISTORIADOR DE LA 
CIUDAD, s/d: 5). Como praça de mercado ou de comemoração, 
ela sempre teve “caráter civil”, sem a presença de edificações 
militares, religiosas ou administrativas (PEREDA, 2006:47). 
Traçada em perfeita forma retangular, as unidades domésticas 
predominavam, algumas delas suntuosas – todas, atualmente, sob 
gestão patrimonial. Com a construção do Mercado de Cristina 
(1835-1908), asfixiava-se uma de suas funções, talvez a praça 
tenha tornado-se a “despensa” de Havana Velha, mas mesmo 
assim se presume algum papel de ágora, dado o convívio social 
que toda feira proporciona. Finalmente demolido, resta a imagem 
do mercado legada pelo traço magistral do pesquisador Francisco 
Bedoya. 

Esse pequeno itinerário é uma provocação histórica que 
tem como objetivo ativar o imaginário acerca de suas formas 
urbanas, dado que a experiência direta das imagens e espaços 
de Havana Velha é insubstituível quando se quer formar uma 
compreensão plena sobre a trajetória do próspero empório cubano. 
Com o fortalecimento da economia por meio do comércio de 
açúcar, que se acentua desde fins do XVIII, houve um período de 
grandes edificações em Havana Velha e no entorno das muralhas 
– uma Havana, em grande parte, desaparecida. Riverend (1960, 
p.321) relata que o casco colonial se enche de mercadorias 
e serviços, com casas de roupas francesas, cafés, confeitarias, 
bilhares e farmácias, entre elas La Reunión ou Farmacia Sarrá, 
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aberta desde 1865 na rua Teniente Rey (também calle Brasil). A 
cidade daquela época é descrita pelo historiador cubano:

Detrás daqueles muros formidáveis e entristecedores aparecia 
um mundo de cores e de alegria. Uma caleidoscópica 
justaposição de raças e matizes étnicos, de etapas históricas, 
enfim, de riquezas e misérias se constituía a face daquela 
capital, onde o estrangeiro encontrava tudo o que havia deixado 
em seu país e mais as diversões e os vícios universais que 
deram a vida havaneira sua má fama. (RIVEREND, 1960:316) 
[traduzido pelo autor]

Quando os muros foram demolidos, a cidade já se 
estendia para fora deles. Primeiro como um prolongamento de 
“áreas residenciais, armazéns e lojas de varejo” (SCARPACI, 
SEGRE e COYULA, 2002:37) que reproduziam a efervescência 
econômica e social da vida intramuros. É o que acontece com a 
calle San Lazaro que, do outro lado do Parque Central, repete o 
frenesi das principais artérias da cidade antiga, Obispo e O’Reilly. 
Já estamos, então, em Centro Havana, singularíssimo bairro 
feito também nos moldes da urbanização de corte espanhol, 
com as edificações geminadas e à beira da calçada. Ali sugiram, 
na década de 1880, grandes fábricas de tabaco e, logo atrás do 
Capitólio, ainda se vê a Partagás. Antes mesmo das grandes 
construções nas cercanias de Havana Velha, do começo do século 
XX, a “elite creole” já ocupava o Paseo Isabel II (mais tarde El 
Prado), com seus teatros, cafés e academias de baile, enquanto os 
trabalhadores animavam, com sua extrovertida interação urbana, 
as ruas de Centro Habana. 

Ainda no século XIX, as Ordenazas Urbanas vieram 
regular a criação de novos distritos suburbanos. A partir de 1858, 
com a divisão de fazendas, surgia o atual Vedado, bairro inspirado 
no conceito de Cidade Jardim (Garden City), com quarteirões 
de cem metros de lado, amplas avenidas para automóveis e a 
exigência de que as edificações fossem distantes das calçadas 



“La Habana Vieja: conversão em centro histórico e 
projeção mundial das práticas patrimonias”

Revista Brasileira do Caribe, Brasília, Vol. X, nº19. Jul-Dez 2009, p. 105-130. 113

(SCARPACI, SEGRE e COYULA, 2002:56-57). Crescimento 
em direção ao oeste que só foi retardado em virtude das longas 
guerras de independência. Mas, a metropolização não se deteria, 
de tal modo que, em 1900, a antiga distinção entre intramuros 
e extramuros era ressignificada em termos de Havana Velha e 
Havana Nova, ainda segundo Havana: two faces of the Antillean 
Metropolis.3

A proposição sobre o surgimento dos centros históricos 
a partir da perda da “centralidade urbana” se baseia na presença 
de alguns eventos característicos. Um deles, segundo Carrión, 
seria a ampliação do raio de atuação do governo em direção a 
outros lugares. Em Havana, a ação do governo para além do 
perímetro original vem, como foi dito, desde século XIX, com 
os loteamentos a oeste de Havana. Mas, é durante o governo de 
Gerardo Machado (1925-1933), sob a coordenação de Carlos 
Céspedes e do urbanista Forestier, que se começa a planejar a 
mudança dos prédios governamentais – o que resultaria depois 
na Plaza Cívica – e a criar a malha de ruas amplas e avenidas 
arborizadas, ligando o centro aos novos bairros. Surgia, assim, 
o contraste entre a introversão da pequena escala colonial e a 
abertura dos demais espaços urbanos, amplidão que seria, na 
concepção de Forestier, uma forma de fazer dialogar a paisagem 
tropical e a arquitetura (SACARPACI et all, 2002:68). 

A perda de centralidade também se caracterizaria pela 
existência de políticas urbanas que viriam rejeitar a localização 
primitiva. Isso foi mais evidente durante o período em que o grupo 
de militares, encabeçado por Batista, esteve no poder, quando 
“vários projetos de moradia e monumentos públicos foram 
construídos na periferia”, sobretudo em Marianao (SACARPACI 
et all, 2002:75). Mas, ao longo da primeira metade do século 
XX, parece-me temerário acreditar em uma ruptura brusca da 
centralidade urbana de Havana Velha. Até porque também se 
tinha fortalecido o complexo de edificações e monumentos em 
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torno do Parque Central. A arquitetura da nascente república 
cubana situou ali seus prédios mais significativos, formando 
um anel que, ainda hoje, separa o casco histórico do resto da 
cidade. Um exemplo disso são o Palácio Presidencial (1920), 
hoje Museu da Revolução e o Capitólio (1929), que foi sede do 
poder legislativo.

A própria Havana Velha não esteve imune a essa onda 
modernizante, basta lembrar que os anos de 1920 assistem ao 
começo da demolição do convento de San Juan de Letrán, que 
abrigou a primeira universidade de Havana:

No começo do século XX, o plano compacto da estreita rua 
colonial e dos pátios tranqüilos e velhas fachadas das casas 
de Havana Velha foi lentamente substituído por edificações 
modernas mais elevadas, prevalecendo sobre os prédios de 
poucos andares. Em apenas vinte anos, edifícios de escritórios 
do governo, armazéns, lojas e até a bolsa de valores chamada 
de Lonja de Comercio (1909) quebravam a paisagem sonolenta 
do centro histórico (SACARPACI et all, 2002:59). 

Por tudo isso, devemos concordar com os mesmos autores 
da citação acima sobre o fato de que houve uma “decadência 
gradual da velha cidade” (SACARPACI:44), à medida que 
avançava a suburbanização para oeste e para o sul. Aceito, na 
perspectiva de Carrión, que o nascimento do centro histórico 
havaneiro é marcado pela passagem de uma centralidade anterior 
a outro patamar na “produção social das formas espaciais” 
(CASTELLS, 2000:47), porém isso só corresponde a um estado 
de “abandono” ou de “deterioração” sob certos pontos de vista. 
Mudanças relativas à composição social da população, à atividade 
comercial e até mesmo ao uso e conservação das edificações são 
indícios dessa nova etapa de produção do espaço.   
 Entre 1880 e 1920, a localização dos estabelecimentos 
comerciais se modifica, enquanto, no começo desse período, cerca 
de dois terços deles estavam em Havana Velha, quarenta anos 
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depois acontecia o inverso. Como resultado de intensas migrações, 
surgem também os solares, quando centenas de edificações, já em 
estado precário de conservação, foram subdivididas para abrigar 
– como acontece ainda hoje – a população de baixa renda ou sem 
ocupação regular. Ao lado desses cortiços (cuarterías), relata-se 
também a presença de bordéis e o grave estado de poluição da 
baía (SACARPACI et all, 2002:45-50). Esses autores também 
chamam atenção para a reflexão de Lopez Castañeda, pois “se os 
monumentos definem elementos marcantes da paisagem cultural, 
a dimensão residencial reflete as contradições sociais da cidade” 
(SACARPACI et all, 2002:196). 

As primeiras iniciativas de preservação da memória da 
cidade são outra evidência dessas transformações no espaço e 
anunciam uma nova fase da “luta pela dominação da recordação 
e da tradição”, conforme Le Goff (2003:470) enquadra a 
produção da memória social. Elas têm inicío com a trajetória do 
intelectual e ativista nacionalista Emilio Roig de Leuchsenring. 
Esse historiador, jurista, escritor e editor foi nomeado, em 1935, 
Historiador da Cidade de Havana pelo alcaide municipal:

Comisionado por el alcalde Belt procede a recopilar datos 
sobre los monumentos y lugares históricos de la capital, entre 
estos, los monumentos a Cristóbal Colón, en el patio del 
Palacio Municipal, el de Fernando VII y otros; también, es 
el encargado de redactar una memoria sobre la historia de la 
Plaza de Armas para su restauración, y de realizar el proyecto 
y costo del monumento a Víctor Hugo en el parque situado en 
las calles H, entre 19 y 21 (GARCÍA-CARRANZA, 2007).

 Desenvolvem-se, então, as primeiras ações de 
restauração, voltadas para a dimensão dos monumentos, e pouco 
depois, instala-se a Oficina del Historiador de la Ciudad (1938), 
encarregada de guardar alguns documentos históricos, entre eles 
as Actas Capitulares de La Habana, os mais antigos documentos 
sobre a cidade, que haviam sido resgatados pelo próprio Roig. Com 
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os aportes dele e da entidade que dirigia é que a representação de 
Havana Velha, como centro histórico, deu seus primeiros passos, 
assim como o discurso que reivindicava para a memória um lugar 
entre os assuntos de interesse nacional. 

Nos anos de 1950, a expansão do território urbano e da 
população tem seu patamar mais elevado, são quase um milhão e 
trezentos mil habitantes na área metropolitana. A abertura do túnel 
sob a Baía incentiva a expansão para leste (Habana del Este), 
enquanto se multiplicam os prédios altos em Centro Havana e 
Vedado e os loteamentos especulativos nas zonas periféricas, 
em Cotorro ou Boyeros, por exemplo. A oferta de serviços 
e oportunidades de trabalho entre os municípios havaneiros 
permanece bastante desigual, além do contraste entre as sólidas 
mansões da orla e as precárias habitações da classe trabalhadora 
(SACARPACI et all, 2002:79-80). Essa urbanização dualista vem 
acompanhada da transformação de Havana em um importante 
destino turístico que, desde os anos de 1930, já acolhia cerca 
de 250.000 turistas por ano. Decorre daí o plano urbanístico de 
J.L.Sert (1956), uma reforma que unia o urbanismo moderno de 
Le Corbusier – que inspirara também o projeto da nova capital 
brasileira e intervenções em outras cidades latino-americanas 
– aos crescentes interesses financeiros. O impacto devastador 
que esse plano teria demonstra o desprezo dos gestores da 
política urbana por Havana Velha, que já não lhes servia como 
representação da república ou da modernidade. 

Afastada a ameaça de demolição, nos anos que precedem 
a Revolução de 1959 e também depois dela, Havana Velha pode 
assumir, mais tarde, outro papel numa cidade policêntrica, tal 
como se entende a morfologia urbana de Havana atualmente. 
O reparto das muralhas, zona de fronteira que separa a nova e 
a velha cidade, há muito se tornara o espaço de comunicação 
central para ambas – palco popular de inúmeros eventos políticos 
e culturais da história cubana – deslocando das praças coloniais 
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a prerrogativa de espaço público. Entretanto, conforme observa 
Segre, a Praça Cívica, após 1959, converter-se-á no principal 
espaço da “memória urbana”, identificada “como o lugar 
privilegiado do encontro político da sociedade revolucionária 
cubana” (SEGRE, 1992:105). 

Foi, portanto, nessa época tardia, que pode ter nascido 
o centro histórico, espaço identificado com o passado da cidade 
e, até ali, sem possibilidade de participação no futuro dela. Foi, 
assim, como bem observou Carrión (2002:60), que “Havana 
Velha conseguiu sobreviver e se preservar, graças a que não 
se fez nada por muito tempo”. Se, de fato, entre 1960 e 1980, 
Havana Velha não estava incluída nas reformas habitacionais 
que o Estado levou adiante, isso pode ter sido determinante para 
trazer – em meio aos debates internacionais sobre a preservação 
dos sítios urbanos – aquelas casas arruinadas e belas, com suas 
portas e balcões mirando as ruas estreitas, à consciência dos 
cubanos e do mundo como testemunho inigualável da história 
americana e caribenha. 

Mis morritos...o centro histórico como patrimônio mundial
Ernest Hemingway já havia celebrizado os morritos da 

Bodeguita, quando se realizou a primeira assembléia dos países 
signatários da “Convenção Relativa à Proteção do Patrimônio 
Mundial, Cultural e Natural”, Cuba estava representada, na 
qualidade de observador.4 Naquela data (26/11/1976), instalou-
se o Comitê do Patrimônio Mundial e a convenção internacional 
começou a vigorar na sua plenitude. A temática do patrimônio 
não era desconhecida em Cuba, ao contrário, a Constituição da 
República, proclamada em fevereiro de 1976, atribuiu ao Estado 
cubano velar “pela conservação do patrimônio cultural e da 
riqueza artística e histórica da nação”. Em seguida, a Lei nº 2 
(Monumentos Nacionales y Locales) estabelecia os critérios para 
a declaração de centros históricos urbanos, construções e sítios 
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como monumento nacional ou local.
Havana Velha recebeu o título de Monumento Nacional 

em 1978 e, no ano seguinte, o presidente da Assembléia 
Provincial do Poder Popular da Cidade de Havana afirmava que 
“estão sendo dados os passos necessários para a elaboração de 
um programa voltado para a rigorosa conservação de La Habana 
Vieja”, que ele, Oscar Mell entendia ser “patrimônio histórico e 
cultural não só de nosso povo, mas de toda a humanidade, como 
manifestam as numerosas personalidades que nos visitam”5.
Enquanto se consolidava o debate internacional sobre o valor 
dos ‘bens culturais’, ainda ancorados na noção de monumento 
histórico (CHOAY, 2001), Cuba promovia o ordenamento 
jurídico e um sistema de gestão para o recém-criado centro 
histórico havaneiro. 

 Uma das instituições protagonistas nesse processo foi 
a Dirección Provincial de Patrimonio do Ministério da Cultura 
(MENÉNDEZ, 2007:24) que teria se envolvido na elaboração 
de um inventário geral do centro histórico e na sua candidatura 
para a Lista do Patrimônio Mundial. Ações que não devem 
ser dissociadas da conjuntura político-econômica de Cuba na 
alvorada da década de 1980, quando o país tentava se abrir 
para o mundo, sem conseguir, porém, superar algumas de suas 
contradições (MARQUES, 2008). As “visitas de Fidel Castro e 
de celebridades estrangeiras” (SACARPACI et all, 2002:158), 
que contribuíram para tornar Havana Velha mundialmente 
conhecida, não eram fatos isolados. Tudo indica a disposição 
de incentivar o turismo, atividade que já se mostrara altamente 
rentável na economia cubana do século XX. Segundo Escosteguy 
(1979:111-112):

De início, foi necessário preparar novas instalações, reformar 
as antigas e estabelecer uma estratégia que não prejudicasse o 
turismo interno, dos trabalhadores, já amplamente organizado. 
Funcionários cubanos percorreram as principais capitais do 
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bloco socialista e de países europeus e latino-americanos, 
oferecendo planos especiais para grupos de turistas (...)

A receptividade foi imediata. Canadenses, venezuelanos, 
mexicanos e espanhóis, principalmente, passaram a gastar 
seus dólares na ilha, fazendo, como dizem os cubanos, “um 
turismo barato e sadio” (...) o governo manteve praticamente 
todas as atrações turísticas famosas que existiam antes da 
Revolução: os mesmos restaurantes, como o Floridita, os 
bares boêmios, como La Bodeguita del Medio, e os cabarés 
com shows internacionais, como o Tropicana.

A estratégia foi bem sucedida, o turismo em Havana, 
trinta anos depois da visita do jornalista brasileiro, é intenso. 
Na calle Obispo, por exemplo, que liga a Praça de Armas ao 
Parque Central, milhares de turistas se espremem todos os dias 
em busca das tiendas de artesanato, dos bares e restaurantes 
ou dos inúmeros museus e eventos culturais espalhados pelo 
labirinto de ruas e esquinas de Havana Velha. Carrión defende 
a existência de uma “introspecção cosmopolita”, que traz aos 
centros históricos uma nova centralidade urbana. Esta, como 
penso, advém especialmente da fruição do espaço, dos usos e 
das experiências cotidianas protagonizadas pelos turistas e, 
sem dúvida, pelos cubanos, como pude constatar por meio da 
observação etnográfica. 

Carrión sugere pensar até mesmo numa nova dinâmica 
de urbanização em direção à “cidade existente”, tendência de 
um desenvolvimento urbano não mais “exógeno e centrífugo” 
e sim “endógeno e centrípeto” (CARRIÓN, 2005:60-61). A 
introspecção cosmopolita não levaria ao confinamento, tal 
como foi vivido no passado, e sim à “cidade aberta”, baseada 
na flexibilização do acesso e dos serviços, no incentivo à cultura 
local e na participação em redes internacionais de conhecimento, 
turismo e investimento. Isso acontece no caso de Havana, onde 
a conversão patrimonial do centro histórico e suas práticas de 



Revista Brasileira do Caribe, Brasília, Vol. X, nº19. Jul-Dez 2009, p. 105-130.

Alex Ricardo Medeiros da Silveira

120

gestão são a força motriz da promoção de novas destinações 
para um espaço que é tanto físico quanto imaginário. Havana 
Velha assume a condição, problematizada por George Yúdice 
(2004), de recurso apropriado para determinados fins, dentro 
de um contexto internacional em que vem sendo configurada a 
disponibilidade (expediency) da cultura. 

 Desse modo, o centro histórico é também o produto de 
uma política urbana calcada na patrimonialização (JEUDY, 2005), 
que o reposiciona como espaço público e impacta a metrópole 
inteira, favorecendo a inserção dela em fluxos globais. O título 
obtido junto à UNESCO (Organização das Nações Unidas para 
a Educação, a Ciência e a Cultura) teve aí um papel destacado. 
O pleito formalizado pela Comissão Nacional de Cuba para a 
UNESCO, segundo documentação do ICOMOS (Conselho 
Internacional de Monumentos e Sítios) – órgão responsável pelo 
parecer oficial –, tinha o título de “La Habana Vieja y su sistema 
de fortificaciones”. É assim nomeado que o “sítio” urbano, 
abrangendo praticamente o mesmo perímetro da cidade antiga, 
ingressa na Lista do Patrimônio Mundial como “bem cultural da 
humanidade”, desde 1982.

A decisão foi baseada em dois critérios; por ser um 
conjunto arquitetônico que ilustra um estágio significativo da 
história humana e como exemplo excepcional de ocupação 
humana tradicional (SILVA, 2003:89-94). Protegeu-se ao abrigo 
da convenção internacional o território da Havana intramuros e as 
fortalezas externas (Tres Reys, Cabaña e La Punta). As inúmeras 
continuidades arquitetônicas entre a zona hoje patrimonializada e 
o seu entorno (antiga zona das muralhas e Centro Havana), cujas 
edificações são em grande parte coetâneas, sugerem relativizar a 
existência de um “centro colonial” exclusivo e intocado. Segundo 
Menéndez, somente cerca de duzentas edificações domésticas, 
em um total de 2.720, foram construídas nos séculos XVII e 
XVIII, enquanto 66% do total edificado no centro histórico são 
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da primeira metade do século XX (MENÉNDEZ, 2007:79), já 
no período republicano. Época, também, da edificação da maior 
parte da arquitetura civil pública em torno do Parque Central, 
onde predominam o estilo neoclássico e o ecletismo.

A constatação acima de forma alguma diminui o legado 
arquitetônico e urbanístico de Havana Velha, ao contrário, faz 
expandir para fora do perímetro da UNESCO a demanda por 
conhecimento e conservação patrimonial. Estejam “dentro” 
ou “fora” as expressões do barroco espanhol permanecem 
abundantes, afirmando uma característica fundamental dentre os 
tipos arquitetônicos havaneiros. A “cidade das colunas”, de Alejo 
Carpentier, merece esse título pelos pórticos que, à entrada dos 
edifícios, dominam as calzadas e avenidas, com suas arcadas e 
colunatas formando galerias onde os pedestres se abrigam ou se 
podem regozijar do sol caribenho. Os pórticos não deixam de ser 
encontrados fora do centro histórico, como no Paseo de Martí 
(ou del Prado), no Malecón, em Galiano, Belascoaín ou Infanta, 
entre outras vias públicas, enquanto as praças de Havana Velha, 
por sua vez, dão um testemunho fiel do urbanismo colonial que, 
segundo Charles Munford, ressoa da Lei das Índias, com suas 
praças de centro vazio (MUNFORD, 1982:427). 

 O Decreto-Lei nº 143, de 1993, subordina a ‘Oficina do 
Historiador da Cidade apenas ao Conselho de Estado e lhe dá 
o direito de exercer suas competências em toda a Província de 
Ciudad de La Habana, embora, de fato, outras instituições sejam 
responsáveis pelo patrimônio que se conserva fora de Havana 
Velha, como, por exemplo, o Centro Nacional de Conservação, 
Restauração e Museologia – CENCREM. O decreto instituiu a 
Zona Prioritária para Conservação e, assim, para além da área 
protegida pela convenção da UNESCO, a Oficina foi estendendo 
sua atuação para a zona do Passeio do Prado e do Parque da 
Fraternidade, para a orla próxima (Malecón) e para o Barrio 
Chino, estes últimos já no município de Centro Havana. Fato que 
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enseja um grande leque de parcerias internacionais, seja no campo 
da cooperação patrimonial, seja fomentando o investimento 
capitalista. A Oficina mantém sob seu controle, inclusive, 
empresas de capital aberto, como é o caso da Habaguanex S.A. 

Retomo, aqui, a afirmação sobre o papel da gestão do 
patrimônio como indutora desse cosmopolitismo atual, ela 
restitui, em parte, a centralidade urbana de Havana Velha, na 
medida em que sua função na cidade e no imaginário cubano 
contribui para a recuperação econômica de todo o país. É 
possível afirmar que os centros históricos são eles mesmos 
produtos históricos, cuja invenção é fruto tanto do processo 
de urbanização das cidades quanto da intervenção de práticas 
patrimoniais que se institucionalizam de forma diversa nos 
diferentes contextos. Havana Velha, tal como outros centros 
históricos latino-americanos enfrenta contradições que fazem 
dela, antes de qualquer coisa, um problema político (CARRIÓN, 
2002:68). Problema que residiria, sobretudo, na tensão entre sua 
conversão em “reduto da memória” e sua potencial condição de 
“porvir urbano”. O desafio está, então, em desenvolver políticas 
que assegurem a merecida centralidade histórica, sem reduzi-la 
a uma posição restrita ao passado, sob o risco de “museificar a 
cidade” (CERTEAU, 2003:195). 

Observando o que acontece em Havana Velha, nos 
últimos quinze anos, faz todo sentido a afirmação de que o centro 
histórico é “o lugar que mais se transforma na cidade” (CARRIÓN, 
2002:67). As mudanças são de toda ordem: visuais e ambientais, 
por conta da restauração e da revitalização da infra-estrutura; 
econômicas, com a promoção de novos usos e empreendimentos; 
sociais, com a introdução de benefícios ou restrições aos seus 
antigos moradores, e culturais, com a valorização das artes, dos 
lugares de memória e do imaginário histórico. A intervenção 
patrimonial, como já foi dito, emerge como a força catalisadora 
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desse processo. Com o emblema de patrimônio mundial, Havana 
Velha desponta como “espaço de todos”, ensejando identidades 
que transcendem a experiência local e, ao mesmo tempo, tendem 
a negar sua heterogeneidade, na medida em que é simbolizado 
como centro colonial ou monumento histórico (CARRIÓN, 
2002:67). De outro modo, contra os poderes institucionais 
que controlam aquele espaço urbano, Havana Velha também 
se movimenta como lugar de interação e de encontro, o que 
intensifica a sua heterogeneidade, relativamente aos usos e às 
apropriações, à composição étnica e cultural e às temporalidades 
inscritas nas coisas e nos comportamentos. 

A Havana velha nos dias de hoje
 Engana-se quem pensa que não existem ganhos de capital 

na economia cubana, eles estão presentes de forma destacada no 
mercado hoteleiro, o grupo Sol Meliá, por exemplo, mantém 24 
hotéis no país. Uma das empresas que participa do bilionário 
negócio é a Habaguanex que, embora tenha seu capital aberto, 
está subordinada à Oficina do Historiador da Cidade (OHCH), 
a já referida instituição responsável pelo patrimônio e pela 
administração do espaço urbano em Havana Velha. O atual modelo 
de gestão da Oficina, a partir da legislação de 1993, apresenta 
um organograma diversificado e inclui um verdadeiro sistema 
empresarial, com quatro empresas construtoras (Restauración 
de Monumentos, Porto Carenas, Mercurio e Restauración 
Malecón), quatro empresas do setor terciário (Compañia turística 
Habaguanex S.A., Immobiliaria Fénix S.A., Immobiliaria Áurea 
S.A. e Agencía Turoperadora San Cristóbal) e associações de 
bordadeiras, artesãos e de cultivo de plantas.

 Habaguanex é, certamente, a que movimenta o maior 
volume de recursos. Ela tem hoje sob sua administração, associada 
a capitais estrangeiros, 18 hotéis, alguns deles de alto luxo, tais 
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como Saratoga, Raquel e Ambos Mundos. Além disso, controla 
uma rede de 32 restaurantes, mais de 60 cafeterias e bares e mais 
de 80 lojas e mercados e uma agência de viagens. A gerente 
comercial da empresa, que entrevistei recentemente, conta que a 
maior parte da receita da Oficina do Historiador vem dali e que o 
“objetivo da Habaguanex é produzir dinheiro”. Porém, analisando 
suas publicações publicitárias, de produção visual impecável, 
encontramos a enunciação do valor diferenciado dos serviços 
que comercializa: “oferecemos um produto histórico-cultural 
concentrado fundamentalmente na parte antiga de La Habana, 
potencializado por nossos museus, galerias de arte, antigas 
igrejas, conventos convertidos em salas de concerto, espaços 
teatrais e lojas especializadas que evocam antigas tradições”. Em 
meio a tais apelos ao valor de rememoração, também não deixam 
de mencionar o significado social da organização: “fonte de 
emprego e uma força encarregada de promover o melhoramento 
das condições de vida dos habitantes da área, além de se 
converter em um centro difusor da cultura cubana”, cuja “aliança 
inquebrantável entre serviços turísticos, meio comunitário e 
promoção cultural institui um modo renovado e humanista de 
conceber relações econômicas e mercantis”. 

No sentido da ação em benefício da sociedade, há, de 
fato, uma gama de entidades dedicadas à moradia, ao emprego, 
aos assuntos humanitários e à capacitação profissional. No plano 
da ação patrimonial propriamente dita, as intervenções são 
coordenadas pela chamada Dirección de Patrimonio Cultural, 
responsável pelos museus, pelo gabinete de arqueologia, pelos 
programas de restauração, além do arquivo, biblioteca, editora 
e programação cultural. Importantes recursos financeiros 
são obtidos pela atuação da Cooperación Internacional, que 
administra doações e programas de apoio ao patrimônio. A 
comunicação em larga escala é realizada pela Revista Opus 
Habana, pela Habana Rádio e também pelo portal na internet 
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(habananuestra.cu). Todos envolvidos no “cumprimento das 
políticas” e diretamente subordinados à Direção Central da 
OHCH. A gestão também parece estar aberta para a participação 
da sociedade na medida em que incorpora em sua estrutura o 
Plan Maestro, uma entidade interdisciplinar que “dita as políticas 
e estratégias de desenvolvimento” (ALOMÁ, s/d:9), herdeiro das 
experiências bem-sucedidas de planejamentos de longo prazo 
que, nas décadas anteriores, tinham se produzido em Havana.

É, sem dúvida, uma organização impressionante, 
provavelmente sem paralelo no gerenciamento do patrimônio 
mundo afora. A despeito do profissionalismo e dos êxitos que 
se relatam, é impossível não pensar nos inevitáveis efeitos de 
privatização da área patrimonializada. As mulheres vestidas 
de um modo “tradicional” (trajes tão coloridos que lembram 
Carmem Miranda) para vender flores ou tirar fotos em troca de 
pesos conversíveis, os livreiros da Praça de Armas, os artesãos 
e todos que procuram desenvolver atividades comerciais em 
Havana Velha são cadastrados e pagam pelo direito de exercer 
seu ofício. Os cubanos, em geral, sem a “moneda dura” que 
permitiria o consumo, não podem participar ativamente do 
espaço público, porque, conforme Serpa, se o adjetivo “público” 
nos remete a uma “acessibilidade generalizada e irrestrita”, um 
espaço acessível deve significar “mais do que o simples acesso 
físico a espaços ‘abertos’” (SERPA, 2007:16). O conceito de 
acessibilidade propõe pensar, então, a “demarcação de territórios 
urbanos”, que está vinculada aos fenômenos da construção 
da alteridade e da diferença, com sua evidente dimensão de 
classe. A questão da territorialização alerta para o surgimento 
de “barreiras simbólicas, por vezes invisíveis”, assim, mais do 
que partilhado, o espaço é “dividido entre os diferentes grupos” 
(SERPA, 2007:36). 

Na Plaza da Catedral essa demarcação é evidente, com 
parte da área de passeio dominada pelas mesas com guarda-sóis 
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brancos do restaurante El Patio (do grupo Habaguanex S.A.), 
de onde turistas assistem sentados ao cortejo de visitantes e aos 
espetáculos de personagens callejeros ou dos excelentes grupos 
musicais, todos performados por cubanos. O fato se repete na 
Plaza Vieja e em outros locais do centro histórico, bem como nas 
praias da ilha. Contudo, a produção do patrimônio realizada pela 
OHCH merece ser avaliada do ponto de vista de suas realizações 
no campo da restauração, do urbanismo, das oportunidades 
oferecidas à população e da vida cultural que engendra no 
presente. 

Para fazê-lo é preciso mergulhar nas fontes existentes, 
nas dezenas de edições da magnífica revista Opus Habana, nos 
livros dedicados à arquitetura e ao trabalho patrimonial, na farta 
informação virtual e nos escritos de Eusebio Spengler. Este 
doutor em História “se erige en Historiador de la Ciudad de La 
Habana” a partir de 1967, quando é nomeado diretor do Museu 
da Cidade em substituição a Emilio Roig, então já falecido e de 
quem Eusebio fora discípulo, segundo informações disponíveis 
no sítio da OHCH. Além de “andar La Habana Vieja”, para vê-
la e interagir com trabalhadores e residentes, a avaliação da 
prática patrimonial não pode desprezar a reflexão da autoridade 
máxima do patrimônio no centro histórico e também seu grande 
peleador:

Ahí viene otra pregunta, ¿es lícito que el patrimonio cultural 
genere recursos para su regeneración? La respuesta es sí. La 
otra insistencia sería: no privatización, no es indispensable, 
no banalización, no prostitución del patrimonio cultural. 
Es posible, lo cual no quiere decir que en muchos lugares 
un patrimonio que esté en posesión de una familia, de 
una determinada corporación, de una entidad, no sea 
admirablemente gestionada. (…)

Puedo decir que nueve años después habíamos generado 
más de diez mil empleos, de los cuales más del cuarenta por 
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ciento era para mujeres, que habíamos atendido a la masa 
general y particular de los discapacitados, que habíamos 
logrado ver dentro de ese conglomerado humano quiénes son 
los elementos que sufren o padecen el mayor riesgo posible, 
además de interesarnos de manera viva por la mujer y el niño, 
y de esa forma extendimos una red poderosa que podíamos 
presentar al mundo como una realización prática (SPENGLER, 
2005:12,16).

 O valor adicionado ao espaço pela restauração e 
revitalização do centro histórico estimula a atividade turística, 
particularmente na vertente que tem sido chamada de turismo 
cultural. O turismo, por sua vez, torna-se a principal fonte de 
recurso para a realização do “plano de desenvolvimento integral” 
e para investimentos em mais infra-estrutura, mais restauração 
e promoção cultural. Não acredito, porém, que seja adequado 
pensar o caso cubano a partir das teorias de gentrificação 
(gentrification) que, na dimensão economicista, tendem a analisar 
ganhos especulativos por meio da valorização dos imóveis 
dos centros urbanos, com a participação do poder público. 
Entretanto, o problema das viviendas permanece sendo o de 
mais difícil solução em Havana Velha. O ritmo do investimento 
na reforma ou reconstrução das moradias não é suficiente para 
atender as necessidades de mais de sessenta mil moradores, 
que ocupam quase vinte e três mil unidades familiares. Além 
disso, a própria ação patrimonial pode gerar transferências 
compulsórias, conforme conversa que mantive com pessoas 
que vivem albergadas, em residências improvisadas, e que estão 
nessa condição há mais de uma década, aguardando uma posição 
da OHCH ou da instituição municipal dedicada à moradia. Os 
albergues, embora não se disponha de nenhuma estatística oficial, 
grassam pela velha cidade, assim como a insatisfação com a 
conduta dos gestores.

 Havana Velha, no entanto, intensifica sua projeção 
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mundial a cada instante e abre oportunidades para os havaneiros 
de toda a capital e eles estão aprendendo a transformá-las em 
incremento da própria renda, em rede de relacionamentos e em 
solidariedade social. Esse intercâmbio cultural é favorecido 
pelo ambiente urbano de Havana Velha, sempre instigante 
ele nos expõe, claramente, os problemas enfrentados por seus 
moradores e, ao mesmo tempo, oferece oportunidades únicas 
de encontro com a beleza das artes ou dos cenários cotidianos 
e, não menos importante, com a exuberância da gente cubana. 
Em 2009, por exemplo, dois eventos agitaram as ruas, museus 
e galerias do centro histórico, o 14º Festival Internacional de 
Dança em Paisagens Urbanas e a 10ª Bienal de Arte de Havana. 
No primeiro, também chamado de “Habana Vieja: Ciudad em 
Movimiento”, a dança se fez presente nas praças e nos teatros, 
com as apresentações de grupos de catorze países, além das 
companhias cubanas, e foi acompanhada por grandes platéias. A 
Bienal de Havana, por sua vez, trouxe a pintura, a escultura e as 
demais artes visuais, de todo o mundo, para o deleite do público, 
com o acesso livre e gratuito. 

E, por tudo isso, Havana Velha e suas práticas de 
conservação merecem o olhar de todos que se interessam pela 
história, pela arte, pela cultura e também por essas coisas, 
convertidas em patrimônio, que, segundo sugeriu François 
Hartog, traduzem o tipo de relação que uma sociedade decidiu 
manter com o tempo.

Notas
1 As datas são relativas ao período de construção das fortalezas.
2. Este trabalho é um dos resultados da tese de doutorado desenvolvida pelo 
autor no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade de Brasília, 
sob a orientação da Drª. Maria Thereza Negrão de Mello.
3. O livro de Joseph Scarpaci, Roberto Segre e Mario Coyula (2002) é tomado 
aqui como obra de referência, seus autores percorrem centenas de estudos para 
oferecer um vasto panorama histórico de Havana, com ênfase na arquitetura 
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da cidade e no processo de urbanização. Daqui em diante citados como 
SACARPACI et all.4
4. O documento sobre essa sessão pode ser encontrado na íntegra no centro de 
documentação, mantido pela UNESCO, em ambiente virtual (http://unesdoc.
unesco.org/ulis/).
5. Transcrição feita pelo autor diretamente dos originais intitulados “Discursos 
de Oscar Fernández Mell - Aniversario de La Ciudad de La Habana”, mantidos 
no Arquivo Histórico da Oficina do Historiador da Cidade (OHCH), localizado 
no Palácio dos Capitanes Generales (Havana/Cuba).
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