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* Resenha recebida em abril de 2009 e aprovado para publicação em maio de 2009.

rESENHA

Quando a ilha era a cidade: Alejandro de la Fuente: Havana 
and Atlantic in the Sixteenth Century. Chapel Hill, The University 

of North Carolina Press, 2008.

Ynaê Lopes dos Santos

Em 1761, o intelectual cubano Jose Martín Félix de 
Arrate e Costa publicou Llave del Nuevo Mundo1, obra na qual 
destacou o papel ímpar que a ilha de Cuba desempenhou no 
espaço atlântico, sobretudo no sistema colonial  espanhol. Ainda 
que o intuito do autor fosse analisar a totalidade da ilha, o próprio 
subtítulo do seu livro (La Habana Descripta: Notícias de su 
fundacion, aumentos y estados) demonstra que a capital cubana 
ocuparia lugar de destaque em sua abordagem. No transcorrer da 
leitura, são muitos os momentos nos quais o leitor se pergunta 
se, na realidade, a “chave do Novo Mundo” não teria sido 
Havana. Essa aparente confusão subjacente à análise de Arrate 
e Costa2 trata-se, em verdade, da relação simbiótica estabelecida 
entre Cuba e Havana desde a ocupação da ilha pelos primeiros 
espanhóis até a última década do século XVIII.

As origens desta relação, na qual Cuba e sua capital são 
apresentadas como sinônimos, foram explicadas com maestria 
por Alejandro De la Fuente em seu recente livro Havana and 
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Atlantic in the Sixteenth Century (2008). Na introdução de seu 
estudo, De la Fuente argumentou que o porto de Havana foi o 
vetor que “viabilizou a existência do interior da ilha de Cuba”;  
só com o tempo foi que o processo se inverteu e a agricultura 
passou a modificar a cidade. Dessa feita, durante quase duzentos 
e cinqüenta anos, grande parte da história cubana era, de fato, a 
história de Havana.

Mas não foi só esse aspecto que o autor iluminou sobre 
a história da capital cubana. Ao analisar a evolução urbana e a 
própria trajetória da cidade desde a invasão do corsário francês 
Jacqués de Sorés, em 1555, até o primeiro decênio do século XVII, 
Alejandro de La Fuente examinou as diferentes características 
que fizeram de Havana uma cidade sem igual no espaço Atlântico 
e, ao mesmo tempo, “atlântica por excelência”.

Partindo de uma análise histórica braudeliana que almeja 
estudar as dinâmicas das economias atlânticas, Alejandro de La 
Fuente reconstruiu a história de Havana de maneira inovadora. 
Em primeiro lugar está a própria escolha pela Havana seiscentista, 
tendo em vista que poucos trabalhos históricos analisaram a 
capital cubana neste período. A segunda inovação encontra-se na 
abordagem metodológica empregada pelo autor. De la Fuente fez 
uma escolha explicita pelo uso de fontes documentais produzidas 
no âmbito local, como as Atas do Ajuntamiento Havanês, as 
medidas tomadas pelos Cabildos, os parcos recenseamentos 
produzidos por autoridades locais, dentre outros. Embora tais 
documentos apresentem nítidas conexões com o que o autor 
chamou de “criação do Atlântico como espaço histórico”, o 
olhar mais circunscrito na vida urbana permitiu que De la Fuente 
trabalhasse com atores sociais até então esquecidos ou deixados 
em segundo plano por análises anteriores, tais como os escravos 
e a significativa população negra liberta existente na cidade. 

Na realidade, como se verá adiante, a abordagem de De 
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la Fuente não só possibilita uma compreensão mais densa das 
primeiras décadas da história de Havana, como também abre 
uma interessante agenda de pesquisa para trabalhos futuros ao 
demonstrar que já no século XVI é possível observar  a construção 
de uma ordem racial na cidade, que acompanhou Havana até o 
século XX.

 O autor inicia sua análise confirmando que a relevância 
de Havana dentro do contexto cubano já podia ser percebida 
na sua fundação. A primeira capital cubana, batizada como San 
Cristóbal de Habana, foi fundada em 1515 na região sudeste de 
Cuba. Entretanto, a conquista do México (1521) e do Peru (1530) 
materializaram o sonho europeu do El Dorado causando ondas 
migratórias para as minas de ouro e prata recém conquistas. Muitas 
cidades e vilas se esvaziaram neste período, e com San Cristóbal 
de Habana, que não possuía nenhum atrativo significativo, não 
foi diferente. 

  Todavia, se num primeiro momento a descoberta das 
minas de ouro e prata esvaziaram a cidade, foi a intensificação das 
atividades mineradoras que deram um novo sentido para Havana. 
A estratégica posição de Havana foi rapidamente reutilizada pelo 
Império Espanhol. Em 1560, o rei Carlos III inaugurou o sistema de 
frotas, conhecido como Carrera de Índias. Tal sistema converteu-
se em uma das grandes ferramentas que ensejavam o exercício do 
monopólio espanhol sobre suas colônias americanas: por um lado 
garantia o transporte seguro de mercadorias (mormente o ouro 
e a prata) entre as diferentes possessões hispânicas no contexto 
atlântico; e por outro, diminuia o comércio de contrabando dessas 
mesmas mercadorias com outras nações européias. 

Ainda que piratas, corsários, flibusteiros e contrabandistas 
tenham sido atores recorrentes no espaço atlântico, é inegável 
que o sistema de frotas foi fundamental para a consolidação da 
colonização hispânica nas Américas, bem como para a produção 
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de uma cidade sem igual no Novo Mundo: Havana.
 Segundo Alejandro de la Fuente, em poucas cidades 

quinhentistas observava-se uma pluralidade de nações, línguas e 
mercadorias como na capital de Cuba. Em Havana era possível 
encontrar o vinho que saía das Ilhas Canárias; tecidos grosseiros, 
como o brim e a lona, oriundos da França; a seda produzida 
na Espanha e na Itália; biscoitos e farinha de mandioca vindos 
do México; o índigo de Honduras; couro produzido no interior 
cubano; africanos escravizados trazidos de Cartagena. O autor 
foi enfático em afirmar que Havana era, a um só tempo, o centro 
redistribuidor de produtos procedentes do comércio transatlântico, 
caribenho e insular. 

Como bem apontou De la Fuente, as atividades 
econômicas não se esgotavam na circulação de mercadorias. Para 
conseguir dar conta da grande quantidade de embarcações que 
aportavam anualmente em sua baía, Havana possuía uma ampla 
rede de serviços terceirizados que abarcava o suprimento de 
alimentos e água para as embarcações, hospedagem, e diferentes 
formas de lazer, além de uma pujante indústria naval.

 Essa alta rotatividade de produtos e serviços fez com que 
as autoridades coloniais tivessem uma preocupação constante 
com a segurança da cidade, sobretudo após o episódio em que 
Havana foi tomada e incendiada pelo corsário francês Jacques 
Sorés, em julho de 1555. Dessa forma, a urbanização de Havana 
a partir de meados do século XVI foi marcada por um modelo de 
cidade portuária extremamente militarizado. 

 O trauma causado por Sorés rapidamente se converteu 
em atitude das autoridades espanholas. Isso explica que De la 
Fuente utiliza o ano de 1555 como marco inicial de sua análise. 
Em 1556, um ano após o incêndio, iniciou-se a construção da 
fortaleza La Fuerza que, de acordo com o autor, foi um feito 
literalmente Atlântico. A decisão e a arrecadação de recursos 
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couberam à Espanha, a prata que financiou as obras veio do 
México, os trabalhadores braçais da África, os artífices de 
diferentes paises europeus, e o conhecimento militar da Itália. A 
preocupação com a segurança de Havana era tamanha que, antes 
mesmo da finalização da La Fuerza, o governo espanhol começou 
a edificar as construções El Morro e La Punta. O objetivo era 
murar as principais entradas da cidade.

 Mas as fortificações não eram suficientes para garantir 
a segurança da cidade. Era imperioso aumentar o número de 
habitantes em Havana que, em 1538, tinha pouco mais de 70 
casas. No terceiro capítulo do seu livro, De la Fuente exemplifica 
com muitas cifras que a Coroa espanhola não poupou esforços, 
nem investimentos financeiros para fomentar o crescimento 
urbano de Havana. Já que a capital cubana não tinha os mesmos 
atrativos minerais do México e do Peru, nem o clima ameno 
da vizinha Bayamo, a solução encontrada pelas autoridades 
hispânicas para atrair novos habitantes foi facilitar o acesso à 
terra (que até o século XVIII era distribuída diretamente pelo 
Cabildo) e promover a isenções de taxas dos produtos vindos 
da Espanha,  o que fomentou ainda mais o comércio na cidade. 
As respostas aos investimentos espanhóis foram relativamente 
rápidas: entre as décadas de 1570 e 1580 a população da cidade 
dobrou e não parou mais de crescer. 

 No constante e rico diálogo entre história local e o espaço 
Atlântico, o autor afirmou que a oficialização de Havana como 
escala obrigatória no sistema de frotas espanhol (nos anos 1570) 
acarretou mudanças significativas na malha urbana da cidade. 
Ainda em 1562, iniciou-se a construção do aqueduto que facilitaria 
o acesso dos habitantes da cidade à água potável. Entre 1577 e 
1581, foi construído, na entrada da baía, o edifício da alfândega, 
com espaço para moradia de dois oficiais reais no segundo 
andar, além de um amplo armazém interligado com as docas. 
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Na década seguinte, foi erguida a sede do Cabildo de Havana, 
órgão que respondia pela governança municipal da cidade. Em 
1596, a Coroa espanhola ordenou a construção de hospital San 
Felipe y Santiago na região central. No último quartel do século 
XVI, as autoridades espanholas receberam inúmeros pedidos 
para a construção de monastérios em Havana; a idéia era que 
tais construções servissem como estadia temporária para oficiais 
reais enquanto as frotas estivessem na cidade, mas também como 
local de educação religiosa e laica da nascente juventude criolla 
havanesa. 

  Ainda no centro de Havana, nas cercanias do porto havia 
inúmeras tavernas, alojamentos, prostíbulos e pequenos hotéis: 
uma rede se serviço montada para dar conta das demandas geradas 
pelas frotas. Muitas negras alforriadas e escravas ofereciam seus 
préstimos como cozinheiras e lavadeiras para marinheiro. E 
trabalho era o que não faltava. O autor salienta que boa parte da 
mão-de-obra empregada em Havana era de escravos africanos 
oriundos. Embora De la Fuente tenha feito um estudo cuidadoso 
e detalhado da procedência desses africanos escravizados, a 
maior parte deles vinha das regiões dos rios da Guiné e do Vale 
do Senegal. Esses cativos chegavam por Cartagena e, em 1610 já 
contabilizavam 4 mil pessoas (levando-se em conta os escravos 
crioulos).

No quarto capítulo do seu livro, De la Fuente apresentou 
um lado pouco conhecido de Havana, e que geralmente não é 
muito visto em estudos sobre cidades. Além de importante 
redistribuidora de mercadorias, Havana também produzia insumos 
e artigos de grande valia para a Carrera de las Índias. Parte deles 
já pode ser inferida tendo em vista a rede de serviços descrita 
acima. Havana produzia diferentes tipos de gêneros alimentícios 
cujo objetivo principal era abastecer as inúmeras embarcações 
que chegavam sazonalmente no porto de Carenas.
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Organizados em estâncias ---trabalhadas conjuntamente 
por mão-de-obra escrava e livre--, essa zona produtora da cidade 
de Havana (situada no extramuros), cultivava mandioca (para 
fazer farinha), bananas, milho, frutas e vegetais variados além 
de tabaco (que durante o século XVI era visto como um gênero 
inferior). Nos hatos eram criados animais de pequeno porte para 
consumo de carne e gado para produção de couro. Por fim, era 
possível encontrar alguns trapiches e pequenos engenhos que 
produziam açúcar e, principalmente, melaço, produto de grande 
demanda em Havana.

De la Fuente sinalizou que a floresta que circundava o 
perímetro urbano de Havana também tinha papel fundamental 
na esfera produtora da capital cubana. Ainda que essa porção 
de mata natural tenha sido preservada para proteger a cidade 
de possíveis invasões, o sistema de frotas logo lhe reservou um 
novo destino: fornecedora de matéria-prima da indústria naval. 
Já no final do século XVI, havia grande demanda por construção 
de embarcações de pequeno porte, bem como reparos de navios.

Embora a fabricação de navios estivesse sob a incumbência 
do país Basco, quando os estaleiros da região chegavam à sua 
capacidade máxima, a indústria naval de Havana era acionada. 
Mesmo que embarcações não fossem totalmente construídas nos 
estaleiros da cidade, a intensa movimentação do porto criava a 
necessidade constante de consertos e reparos. Rapidamente, a 
construção naval havanesa ganhou fama. Em fins dos quinhentos, 
Havana já era um dos mais importantes estaleiros das Américas 
e a Coroa espanhola expedia frequentemente autorizações para 
a retirada de madeira e construção e/ou reparos de navios. 
Importante salientar, que a construção naval veio acompanhada 
da criação de inúmeras casas de fundição que não só produziam 
peças fundamentais para as embarcações, como a artilharia que, 
em parte, garantia a segurança da cidade.
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A complexidade e a importância de Havana eram 
tamanhas, que a cidade tinha não só um perímetro urbano (divido 
em intramuros e extramuros), como também uma área suburbana, 
quase rural, que – quase contraditoriamente – compunha o todo 
da cidade. 

Ainda que De la Fuente tenha apresentado aspectos pouco 
conhecidos da história de Havana, o sexto capítulo talvez seja o 
ponto alto de seu estudo, pois nele reside o caráter mais inovador 
de sua abordagem. Nele, o autor estabelece a intrínseca relação 
entre o crescimento populacional da cidade, aumento da parcela 
escrava e setorização econômica e racial do espaço urbano.

De la Fuente iniciou este capítulo afirmando que desde 
o século XVI, negritude e escravidão eram tomados como 
sinônimos em Havana. Isso porque, desde 1550, a capital cubana 
configurava-se como uma cidade escravista, que dependia do 
trabalho escravo para o funcionamento de grande parte da rede de 
serviços. A maior parte da mão-de-obra empregada na construção 
das fortificações de Havana era composta por escravos, e não por 
acaso, a Coroa espanhola era a maior proprietária de escravos 
na época. Os cativos urbanos também trabalhavam como 
ganhadores, cortavam madeira, cavavam sepulturas, trabalhavam 
nas hospedarias e tavernas da cidade. E não era apenas como 
mão-de-obra que a escravidão fazia-se sentir na cidade. A grande 
presença de escravos em Havana (que muitas vezes desfrutavam 
de grande autonomia de trânsito), também criou diversas redes 
de parentesco e solidariedade, além de festas e a preocupação 
constante com fugas.

Todavia, De la Fuente ressaltou que, embora a escravidão 
e até mesmo as atividades exercidas pelos “homens de cor” livres 
tivessem importância crucial no cotidiano da cidade, a presença 
de negros e africanos (escravizados ou não) deveria obedecer 
uma determinada lógica de ocupação do espaço. Em outras 
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palavras, fossem escravos, libertos ou livres, a população negra 
era mantida nos bairros extramuros, nas zonas mais distantes e 
pobres de Havana. O autor chegou a dar exemplos de mulheres 
negras com boas condições financeiras e que foram proibidas pelo 
Cabildo de Havana de comprar casas nos bairros intramuros. 

A região central logo foi ocupada por famílias abastadas 
de mercadores e oficiais militares espanhóis e criollos. As 
margens de Plaza de Armas – considerada e melhor localização 
da cidade – foram tomadas por moradias cada vez mais suntuosas 
e resistentes, construídas com pedra ou tijolos. Moradias de uma 
população majoritariamente branca e rica. Regiões mais afastadas 
de centro, como o bairro de Campeche, possuíam uma população 
misturada, sob o ponto de vista racial. Cerca de 20% dos lotes 
de terra desse bairro estavam sob a posse de homens e mulheres 
negros e livres, que em grande parte dos casos, construíam casas 
menores e de materiais mais baratos do que aquelas encontradas 
próximas à Plaza de Armas.  Criava-se assim uma separação 
racial na cidade.

 Dentro da lógica espacial de uma cidade escravista, De 
la Fuente termina seu livro examinando outros personagens que 
compuseram a Havana seiscentista. O esteio de sua análise final 
foi a Igreja católica. Ainda que a Igreja tenha desempenhado um 
fraco papel a cidade, quando comparada com outras possessões 
hispânicas na América, Havana tinha ritos e ritmos ditados pela 
religiosidade católica. O casamento era um ritual fundamental 
na cidade, pois era ele que determinava boa parte das relações 
havanesas. Era por meio dele que as mulheres passavam das mãos 
de seus pais para a dos seus maridos, criando assim uma ampla 
rede de sociabilidade que ao mesmo tempo em que sacramentou 
o nascimento da oligarquia de Havana, também deixava nítido 
sentimentos como o amor deveriam respeitar os limites da cor. 

 Utilizando gama variada de documentos, De la Fuente 
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conseguiu montar um interessante e amplo panorama da cidade de 
Havana durante o século XVI, mostrando que ela foi muito mais 
do que o entreposto do sistema de frotas do Império espanhol. Na 
realidade, foi sua condição de entreposto que criou uma vivência 
urbana tão dinâmica e ao mesmo tempo tão singular no contexto 
Atlântico.

Ao tratar da história de Havana no século XVI e parte do 
XVII (quando a ilha era praticamente a cidade), De La Fuente 
perpassa questões interessantes sobre, relações coloniais, sobre 
a história das cidades portuárias, sobre as transações econômicas 
produzidas e produtoras do espaço Atlântico,  e até mesmo sobre 
a problemática racial que acompanhou praticamente todos os 
pontos da história das Américas. Fruto de grande maturidade 
intelectual, o livro de De la Fuente é assim um convite para 
leitores com diferentes gostos e interesses. 

Notas
1. ARRATE Y ACOSTA, José Martín Félix. Llave del Nuevo Mundo. Antemural 
de las Indias Occidentales. La Habana: Comisión Nacional Cubana de la 
UNESCO, 1964. 
2. Importante ressaltar que o livro de Arrate e Costa foi fundamental no 
processo de formação intelectual da oligarquia cubana (sobretudo havanesa), 
que, durante o século XIX, transformaria Cuba na maior produtora mundial de 
açúcar.


