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robErto sEgrE

Introdução

Certa homogeneidade caracterizou as transformações funcionais e 
estéticas das cidades na América Latina, sem coincidir exatamente na 
dinâmica temporal. Resultou unânime a rejeição dos códigos arquitetônicos 
e urbanísticos coloniais predominantes no século XVIII – de ascendência 
barroca –, que identificavam a “grande aldeia” portenha (LIERNUR; 
SILVESTRI, 1993, p. 177), substituídos pelo “moderno” neoclassicismo. 
Este, assumido como representação dos ideais da Revolução Francesa – 
em Buenos Aires, o presidente Bernardino Rivadavia impõe o pórtico 
da Catedral, inspirado na igreja de La Madelaine em Paris (1822) 
(GUTIÉRREZ, 1983, p. 391) –, foi apoiado tanto pelos governos das 
novas repúblicas quanto contraditoriamente pelo poder espanhol, que 
se manteve no Caribe ao longo do século XIX, nas ilhas de Cuba e 
Porto Rico. Com a regularidade urbanística estabelecida pelas colunatas 
clássicas ao longo de passeios e avenidas, entrou em crise o modelo 
compacto da malha homogênea cartesiana, em busca de um sistema viário 
mais diversificado e flexível. Também era necessária a criação de espaços 
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verdes públicos, quase inexistentes nas cidades coloniais tradicionais. 
Não é casual que o desenho de extensos parques urbanos fosse uma 
das principais preocupações dos primeiros presidentes argentinos – em 
particular Domingo Faustino Sarmiento –, responsáveis pelos convi-
tes aos paisagistas franceses que participaram dos projetos do sistema  
ver de de Buenos Aires: Édouard André (1840-1911), Eugène Courtois 
(1837-1906) e Charles Thays (1849-1934). A imagem parisiense do Bois 
de Boulogne, de Joseph Alphand, assim como a do Central Park de Nova 
York, de Olmsted e Vaux, apareceram na imagem especular do Parque de 
Palermo (BERJMAN, 1982, p. 8)1.

Começa assim a prolongada conexão entre os urbanistas franceses 
e as cidades latino-americanas, que se iniciou em princípios do século 
com os convites a Joseph Bouvard (1840-1920) na Argentina e no Brasil, 
e culmina com o último acadêmico presente na região, membro da 
geração dos anos noventa, proveniente do Institut d’Urbanisme de Paris, 
sob a influência de Marcel Poëte (1866-1950): Maurice Rotival (1892-
1980) elabora em 1937 o Plano Diretor de Caracas com características 
acadêmicas, logo reelaborado segundo os princípios do Congresso 
Internacional de Arquitetura Moderna (CIAM) nos anos cinquenta.  
O predomínio da escola francesa na América Latina teve escassas exceções 
de tendências alternativas. Entre elas, citemos a presença do austríaco 
Karl H. Brunner (1887-1960), convidado para elaborar projetos urbanos 
no Chile, Colômbia e Panamá, entre os anos 1929 e 1948 (HOFER, 
2003, p. 73). Discípulo de Camillo Sitte, a sua preocupação esteve mais 
relacionada com o desenho “aberto” de conjuntos habitacionais do que 
com os traçados monumentais no centro da cidade. As suas ideias tiveram 
considerável influência na região andina e no Caribe, com a publicação 
do seu Manual de urbanismo (BRUNER, 1939, 1940). O pragmatismo 
contido nos tratados urbanos alemães foi explicado aos argentinos por 
Werner Hegemann (1881-1936), que visitou Buenos Aires em 1930 e 
criticou a rigidez das propostas viárias dos franceses, mais preocupados 
com as regulamentações urbanas e a expansão habitacional nas áreas 
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periféricas (LIERNUR, 1987)2. Por último, a influência inglesa esteve frag-
mentariamente representada no Brasil por Raymond Unwin (1863-1940) 
e Barry Parker (1867-1947), que projetaram a famosa Cidade Jardim de 
Letchworth (1904) e desenharam, em 1915, o bairro Jardim América, 
em São Paulo, por iniciativa da Companhia City, para o assentamento 
habitacional da burguesia paulista (WOLFF, 2001, p. 75).

Não foi ainda suficientemente estudado na América Latina o tema 
do relacionamento entre o poder político e os urbanistas e arquitetos.  
Na realidade, poucas vezes se chegou a situações extremas, em que o poder 
central absoluto identificou-se com nomes específicos de profissionais. 
Como bem demonstrou Deyan Sudjic, temos, por exemplo, Hitler 
relacionado com Albert Speer; Mussolini com Marcello Piacentini; Stalin 
com Boris Iofan; Nelson Rockefeller com Wallace Harrison; Juscelino 
Kubitschek com Oscar Niemeyer (SUDJIC, 2005). Na realidade, o 
desenvolvimento das cidades capitais esteve definido por diferentes níveis 
de poder – tanto o governo central quanto as prefeituras e as associações 
profissionais e de “amigos da cidade”, que participavam dos debates sobre 
os projetos urbanos, que nem sempre coincidiam nos objetivos propostos. 
Em Havana, J.C.N. Forestier foi convidado em 1926 pelo Ministro de 
Obras Públicas do ditador Gerardo Machado, Carlos Miguel de Céspedes; 
pelo contrário, Le Corbusier viajou a Buenos Aires em 1929 por iniciativa 
da Sociedad Amigos del Arte, apoiada pelo entusiasmo da fazendeira e 
intelectual Victoria Ocampo – ela se fez construir pelo arquiteto mais 
conservador de Buenos Aires, uma casa “estilo” Le Corbusier –, e com 
a participação da Faculdade de Ciências Exatas, onde estava sediada a 
Escola de Arquitetura. Mas, ao mesmo tempo, criaram-se polêmicas e 
contradições entre as propostas dos convidados estrangeiros e os urbanistas 
e arquitetos locais, que criticavam os sucessivos projetos elaborados 
na primeira metade do século XX. Eles tinham desenhado soluções 
alternativas que, em alguns casos, serviram de embasamento àquelas 
desenvolvidas pelos convidados, que até hoje não foram suficientemente 
valorizadas. Como nesse período não predominavam os concursos para a 
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realização de novas obras, o poder político tinha a capacidade de definir 
o autor dos projetos, que privilegiava geralmente os técnicos estrangeiros 
em detrimento dos especialistas locais. Porém, por outro lado, alguns dos 
prestigiosos convidados geraram discípulos que souberam concretizar as 
ideias originais dos mestres. 

Buenos Aires

A persistência do sistema acadêmico

Com a declaração de Buenos Aires Capital Federal, em 1880, na pre-
sidência de Nicolas Avellaneda, começa o crescimento acelerado da cidade, 
que se mantém até os anos trinta com o fluxo migratório da Europa: entre 
1857 e 1914, entraram pelo porto da capital 3,3 milhões de pessoas para 
povoar o campo e as cidades (BRAUN; CACIATORE, 1996). Assim, 
a capital portenha, que, em 1895, tinha 663 mil habitantes, chega a  
1,6 milhão em 1914, e a 2,5 milhões em 1936 (Cf. SEGRE, 1964; KORN, 
1974). Era evidente que a estrutura rígida da malha colonial, mesmo se a 
quadra tradicional mantinha a sua validade, não era mais adequada nem 
às exigências de uma população numerosa nem ao imaginário urbano 
do novo poder político. Os problemas que deviam ser resolvidos eram: 
criar um sistema viário em sintonia com a modernização dos transportes 
públicos; definir as infraestruturas técnicas – água, esgoto, gás, eletricidade; 
desenhar o sistema de espaços públicos; prever a futura expansão da cidade 
e a localização dos assentamentos proletários; e estruturar a imagem da 
centralidade com os monumentos que simbolizavam o poder político 
republicano. A história urbana de Buenos Aires, até os anos quarenta, se 
sintetiza na sucessão de projetos que elaboram soluções acadêmicas para 
o centro cívico e administrativo, e sugestões para o desenvolvimento dos 
bairros periféricos, dentro e fora dos limites da Capital Federal. É uma 
antítese baseada em conflitos sociais, culturais e urbanísticos, resumida na 
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contraposição entre Florida – que identificava as elites com centralidade – 
e Boedo, representação do povo suburbano (GORELIK, 1988, p. 360). 

Na construção do sistema simbólico do poder e na valorização do 
centro, existiam dois problemas essenciais, mantidos nessas primeiras 
décadas: como e onde construir os novos ícones arquitetônicos, e qual o 
relacionamento viário entre eles. Ou seja: reforçar a significação da Praça de 
Maio, eliminando os vestígios coloniais – em várias ocasiões foi proposta 
a derrubada do Cabildo –, e criar uma nova imagem monumental; ou 
descentralizar o sistema administrativo do estado e do município em novos 
centros cívicos. Desde 1869, no primeiro projeto que contém um sistema 
de diagonais, elaborado por José Marcelino Lagos e que culminam em 
um centro geográfico da capital – se supõe na atual Praça do Congresso 
–, sucederam-se às propostas de superpor à malha cartesiana uma série 
de avenidas diagonais com uma nova escala de circulação veicular.  
A solução se repete com o Prefeito Crespo (1887), com o Vereador 
Desplats (1906) e com o arquiteto Enrique Charnoudie (1906), diretor 
da revista de arquitetura da Sociedade Central de Arquitetos (NOVICK, 
1992). Também o Prefeito Seeber (1889-1990) tinha previsto o traçado da 
Avenida Norte-Sul, que relacionava as duas principais estações ferroviárias: 
Retiro e Constitución, hoje Avenida Nove de Julho. Finalmente, em 1894, 
é inaugurada a Avenida de Maio, primeiro eixo monumental inserido na 
malha tradicional, desenhada pelo arquiteto Juan Antonio Buschiazzo 
(1846-1917), que conectava a Praça de Maio ao Palácio do Congres so, 
construído posteriormente, em 1912 (GUTIÉRREZ, 1992, p. 122).  
Em coincidência com estas primeiras obras no centro, o paisagista francês 
Charles Thays já tinha projetado o extenso sistema verde do Parque de 
Palermo, na zona norte da cidade. 

Daí que, quando dois prefeitos de Buenos Aires convidaram especialistas 
estrangeiros – primeiro, em 1907, Carlos T. de Alvear convida o urbanista 
Joseph Antoine Bouvard; e em 1924, Carlos Noel convida o paisagista 
J.C.N. Forestier –, a estrutura básica do sistema monumental da capital já 
estava definida. Sem dúvida, esses dois profissionais deram significativas 
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contribuições, especialmente na visão global da cidade e nas propostas de 
sistemas viários que integrassem entre eles os bairros suburbanos. Forestier 
preocupou-se principalmente com a valorização do relacionamento de 
Buenos Aires com o Rio da Prata, estabelecendo passeios e áreas de lazer 
ao longo da costa norte, e propôs a salvaguarda do delta do rio Paraná – o 
Tigre –, como região verde na escala metropolitana. Interessou-se também 
pela criação de praças e jardins nos bairros modestos, em particular na 
zona sul, como nos casos de Barracas e Avellaneda (FORESTIER, 1997,  
p. 332). Mas a presença dos prestigiosos franceses foi criticada pelos 
técnicos locais, já que eles consideravam ter habilitação suficiente 
para desenvolver projetos semelhantes. O arquiteto Victor Jaeschke 
(1864-1938), formado na Alemanha e influenciado por Camillo Sitte, 
questionava a rigidez do sistema de avenidas de Bouvard, tendo, por 
sua vez, proposto, em 1912, um plano de diagonais no centro da cidade 
para descongestionar a circulação veicular (GUTIÉRREZ, 2002).  
Um paisagista pouco conhecido, Benito Javier Carrasco (1877-1958), que 
foi diretor do departamento de jardins e passeios públicos de Buenos Aires 
(1914-1918) e autor do passeio na beira do Rio da Prata – a Costanera Sur 
–, elaborou, em 1914, um detalhado projeto paisagístico para a cidade, 
influenciado pelo modelo norte-americano da City Beautiful, desde o 
limite da Capital Federal até o Tigre, valorizando os principais núcleos 
residenciais que se consolidaram até hoje (TELLA, 2004). Foi demitido 
do cargo por problemas políticos – era notória a sua postura progressista – 
e, sem dúvida, Forestier se inspirou no seu projeto da Costanera Sur para 
desenvolver a Costanera Norte. Infelizmente, as propostas formuladas para 
a costa, além da Capital Federal, não foram concretizadas e a beira do rio 
ficou ocupada pela propriedade privada e pela especulação imobiliária.

Na arquitetura e no urbanismo, até os anos trinta, predominou 
totalmente o modelo acadêmico. Houve dois momentos de clímax 
construtivo: o primeiro, em 1910, com a Exposição do Centenário da 
Independência, em que se consolida a imagem parisiense da cidade e se 
concretizam os principais prédios públicos – o Congresso, o Correio, a 
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– contidas no importante livro Précisions – ter atingido um número 
restrito de estudantes e jovens arquitetos, cabe reconhecer que teve o 
valor de mobilizar um grupo de discípulos locais, que tentou aplicar as 
suas ideias urbanísticas (BALIERO; KATZENSTEIN, 1980). Entre eles, 
citemos Wladimiro Acosta e Antonio Bonet – respectivamente emigrados 
da Rússia e da Espanha – e Jorge Ferrari Hardoy e Juan Kurchan, que 
trabalharam com Le Corbusier em 1938, no Plano Diretor de Buenos Aires.  
Mas, em termos práticos, foi maior a influência de Werner Hegemann, 
que ficou quatro meses entre Rosário, Mar del Plata, Montevidéu e 
Buenos Aires, em 1930, colaborando com os técnicos da Prefeitura, sem 
formular alternativas de desenho urbano e focalizando as regulamentações 
que definiam tipologias residenciais e densidades populacionais. 

Na linha de pensamento de Hegemann, o urbanista argentino Carlos 
Maria della Paolera (1890-1960) foi o representante da modernidade 
“prática”. Formado no Institut d’Urbanisme de Paris, sob a tutela de Marcel 
Poëte, não se identificou com a escola “formalista” francesa, e sim com 
as novas teorias do urbanismo científico sustentadas por Patrick Geddes, 
mais relacionadas com as experiências desenvolvidas na Inglaterra e nos 
Estados Unidos. Chefe do Departamento de Urbanismo da Prefeitura 
de Buenos Aires (1932-1939), teve o mérito de assumir os problemas 
reais da cidade, gerados pelo incremento da população suburbana fora 
dos limites da Capital Federal, bem como a clara percepção da necessária 
integração regional, que definiu como a nova categoria espacial da 
Grande Buenos Aires. Assim, o Plano Regulador proposto em 1932 se 
diferencia radicalmente do anterior, de 1925, ainda referido à “estética 
edilícia”, e procura resolver os desafios gerados pela escala metropolitana 
de Buenos Aires. Com o arquiteto Ernesto Vautier e o engenheiro Pascual 
Palazzo, Paolera realizou a primeira parkway da América Latina – a 
Avenida General Paz –, que define os limites físicos da Capital Federal. 
Ele também propôs a edificação de conjuntos habitacionais e áreas verdes 
públicas para os habitantes de baixa renda e promoveu a construção da 
Avenida Nove de Julho. Seu entusiasmo pela “ciência urbana” o levou 
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a criar o primeiro curso de pós-graduação em urbanismo na Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo de Buenos Aires (1948), assim como o Dia 
Mundial do Urbanismo e a sua logomarca, que tiveram uma difusão 
internacional (NOVICK; PAOLERA, 2004). Mas a sua importante 
contribuição na Prefeitura de Buenos Aires foi obscurecida pela influência 
de Le Corbusier. 

Figura 2 – Carlos Maria Della Paolera - Avenida General Paz 1939.

Nesse período, e até a década dos anos cinquenta, produz-se uma 
dissociação entre o urbanismo “prático” e o “teórico”. De uma parte, a 
cidade cresce continuamente e aumenta a população das áreas industriais, 
especialmente durante o governo de Perón (1945-1955). Também se 
expandem os assentamentos espontâneos – as villas miseria – no espaço 
suburbano da Grande Buenos Aires, e se desenvolvem planos habitacionais 
e de infraestrutura – escolas, hospitais, centros de lazer – sem um 
planejamento territorial definido. Paralelamente, tenta-se aplicar as ideias 
de Le Corbusier que se concretizaram no Plano Diretor de Buenos Aires, 
elaborado em Paris no ano 1938, no escritório da Rue de Sévres, com 
a participação de Jorge Ferrari Hardoy (1914 - 1976) e Juan Kurchan 
(1913 - 1972), enviados pela Prefeitura da capital. Publicado em 1947 
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(LE CORBUSIER, 1947), esse plano não saiu do papel e pouco do seu 
conteúdo foi utilizado. Nem os novos centros cívicos e esportivos, nem os 
quarteirões da Ville Verte, nem o sistema em funil das rodovias de tráfego 
rápido que culminavam no velho centro, nem o elevado na Avenida Nove 
de Julho foram construídos. A proposta que mais se aproximou dos projetos 
realizados nas últimas décadas foi a concentração de escritórios à beira do 
Rio da Prata. Na sua visão metafórica da importância dos “capitães da 
indústria” no desenvolvimento econômico do país, ele criava uma ilha 
artificial para localizar os arranha-céus cartesianos, que hoje coincidem 
com os prédios altos de Catalinas Norte e de Porto Madero.

Figura 3 – Plano Diretor para Buenos Aires -  
Número monográfico da revista “La Arquitectura de Hoy”. 



104  urbanisMo na aMérica do sul: circulação de ideias e constituição do caMpo, 1920-1960

Contraditoriamente, tentou-se aplicar as ideias urbanísticas do CIAM 
tanto no início do governo de Perón quanto depois de sua destituição 
pelos militares, em 1955, como identificação da perspectiva futura da 
cidade, no período dos governos democráticos neoliberais. No ano de 
1948, a Prefeitura cria o Departamento do Plano Regulador de Buenos 
Aires, cuja equipe, formada por Jorge Ferrari Hardoy, Juan Kurchan, 
Manuel Roca, Jorge Vivando e Antonio Bonet, elabora um detalhado 
estudo sobre a situação real da cidade e sobre suas perspectivas.  
Com um grupo maior de jovens profissionais, com o qual colaborou 
também o prestigioso arquiteto italiano Ernesto Rogers, desenvolvem 
o projeto de um conjunto habitacional de 50 mil habitantes, no Bajo 
Belgrano, chamado “a cidade na frente do rio” (MOLINA Y VEDIA, 1999,  
p. 167). Constituía uma intervenção em macroescala, com um sistema 
de 20 blocos paralelos de apartamentos, com 2.500 habitantes, e eixos 
perpendiculares com as funções sociais, praças e generosos espaços verdes 
com equipamentos de lazer, escolas e centros de saúde. Por último, os 
anos cinquenta finalizaram com o último projeto utópico do Movimento 
Moderno argentino: a destruição do tradicional bairro de San Telmo, na 
zona sul da cidade, transformado em um fragmento da Ville Radieuse de 
Le Corbusier. O arquiteto espanhol Antonio Bonet (1913-1989), com 
uma equipe interdisciplinar de colaboradores, propôs intervir em uma 
superfície de dois milhões de metros quadrados sobre 110 quarteirões, para 
abrigar uma população de meio milhão de habitantes e criar assim a “nova” 
Buenos Aires (ORTIZ; BALDELLOU, 1978, p. 35). Surpreende a rigidez 
formal e espacial do projeto, no momento em que novas ideias já estavam 
amadurecendo no interior do CIAM, especialmente depois do Congresso 
de 1951 (CIAM 8), em Hoddesdon, dedicado ao tema The heart of the 
city e ao relacionamento entre a cidade tradicional e as novas intervenções, 
questionando a concepção da “tabula rasa” (MUMFORD, 2000, p. 201). 
Afortunadamente, esta fantasia urbanística não se concretizou e hoje 
o tradicional San Telmo, restauradas suas velhas edificações, é um dos 
bairros mais vitais e concorridos da vida social portenha. 



Marco aurélio a. de Filgueiras goMes (org.)  105 

Havana

Paris nas Antilhas

A história de Havana é simétrica à de Buenos Aires, mas com sinal 
contrário. Uma primeira diferença consiste na contraposição da estrutura 
planimétrica básica. Buenos Aires tem o plano canônico estabelecido pelas 
Leis das Índias, com a malha regular e uma Praça Maior, centro permanente 
da vida social e política urbana ao longo dos séculos, que definem a sua 
configuração monocêntrica. Ao contrário, Havana, surgida antes da 
promulgação das Leis, tem um traçado semiregular; e pela presença do 
Castelo da Força onde devia ser a Praça Maior, perdeu a sua significação 
de centro simbólico dos poderes político, econômico e religioso, funções 
que se espalharam por diferentes núcleos da cidade, conformando a sua 
estrutura policêntrica (SEGRE, 1995, p. 9). No século XIX, Buenos Aires 
se manteve quase estática até a década de setenta – conservando a imagem 
provinciana da “Grande Aldeia” –, quando começa o processo migratório 
da Europa, que muda totalmente a sua escala: de 50 mil habitantes, no 
início do século XIX, chega a um milhão no final dele. Ao contrário, 
na primeira metade do século, Havana tinha o dobro da população de 
Buenos Aires – quase 200 mil, em 1850 – e constituía uma das principais 
cidades do Hemisfério, vitrine de Espanha na América, depois da perda 
dos territórios coloniais. Mas com as guerras da Independência, que se 
iniciam nos anos sessenta e acabam em 1898, com a intervenção dos 
Estados Unidos, freia-se o seu desenvolvimento até a República, que 
começa no início do século XX. 

Entre 1830 e 1860, ano em que são derrubadas as muralhas que 
contornavam o núcleo colonial original, a cidade se expande sobre o 
território, com os novos assentamentos habitacionais, em particular das 
classes abastadas. Estabelece-se um sistema de avenidas – as calzadas – 
internas e externas, com arcadas contínuas ao longo da sua extensão, 
caracterizadas pelas elegantes colunatas neoclássicas, que levou o es-
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critor Alejo Carpentier a definir Havana como a “cidade das colunas” 
(CARPENTIER, 1996). O governador Miguel Tacón (1834-1838) 
construiu no centro da cidade significativos e monumentais prédios 
governamentais, assim como espaços públicos verdes, na chamada 
área “extramuros” (SEGRE, 2002). Enquanto em Buenos Aires existiu 
constantemente uma centralidade única e um espaço público utilizado pela 
totalidade da sociedade – onde confluía o encontro entre a zona sul dos 
pobres e a zona norte dos ricos –, em Havana, com as contradições sociais 
criadas pela guerra de liberação dos crioulos contra a Espanha, se produz 
uma diferenciação ideológica dos espaços urbanos: na malha colonial e no 
sistema simbólico de praças e monumentos, se situam os espanhóis; nas 
novas edificações e espaços públicos “extramuros”, localizam-se os crioulos. 
Este antagonismo social, político e espacial vai definir o desenvolvimento 
futuro da cidade no século XX (SEGRE, 2008a).

Com o início da República, em 1902, a burguesia que assume o poder 
político rejeita a herança espanhola, identificada particularmente com os 
palácios e monumentos localizados no centro histórico tradicional, que 
simbolizavam a dependência colonial. Assim, se decide configurar o novo 
sistema icônico do estado cubano no contexto que continha a presença 
dos crioulos revolucionários; e nas primeiras duas décadas do século XX 
se constroem, no espaço deixado livre pelas antigas muralhas – na área 
“extramuros” –, o Capitólio e o Palácio Presidencial e alguns edifícios 
públicos. Entre os dois monumentos acadêmicos, ao longo do Paseo del 
Prado se situaram algumas mansões da rica burguesia cubana e os primeiros 
hotéis de luxo, visitados pelos turistas norte-americanos. Mas aconteceu 
que a maioria dos membros da burguesia rica localizou-se no novo bairro 
de El Vedado, expandido em direção oeste ao longo da costa do Mar 
do Caribe, onde surgiram elegantes mansões, em uma espécie de cidade 
jardim, que misturava a malha cartesiana espanhola com a densidade 
aberta dos modelos habitacionais norte-americanos (LECHUGA, 2007, 
p. 33). Ou seja, não acontece uma situação semelhante à existente em 
Paris ou Buenos Aires, onde a classe média morava nos apartamentos da 
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área central, nas vizinhanças dos prédios públicos e ao longo das avenidas.  
Em Havana, a estrutura monumental do estado foi construída em 
um espaço livre, delimitada pelos bairros dos operários das fábricas de 
charutos que surgiram na segunda metade do século XIX. E não existiam 
condições de derrubar as moradias pobres nesses bairros, devido à sua alta 
densidade de população. 

A consciência desta grave contradição levou alguns jovens arquitetos 
e urbanistas cubanos a imaginar soluções que permitissem relacionar 
a expansão da cidade com a localização de um novo centro cívico.  
Em 1905, o engenheiro Raúl Otero apresentou uma tese de graduação na 
Universidade, onde propunha a localização do Capitólio fora do centro, 
na Loma de los Catalanes, grande espaço vazio, equidistante do centro e 
do Vedado (SEGRE, 1974, p. 57). Essa tese também foi sustentada pelo 
urbanista Camilo Garcia de Castro em 1916. Neste sítio, vão se concentrar 
as sucessivas propostas do novo Centro Cívico de Havana. A primeira foi 
elaborada pelo engenheiro Enrique J. Montoulieu y de la Torre (1879-
1951), que, em 1923, em sua tese para ser aceito como Membro da 
Academia de Ciências de Havana, elaborou um projeto viário que localizava 
o Centro Cívico na Loma de los Catalanes (Cf. DE LA TORRE, 1995). 
Mas o personagem que dominou este meio século de evolução da cidade 
de Havana foi o arquiteto Pedro Martinez Inclán (1883-1957). Formado 
na Faculdade de Arquitetura de Havana em 1911, no final da Primeira 
Guerra Mundial viaja a Paris e se relaciona com o Instituto de Altos Estudos 
Urbanos e com alguns dos seus principais membros docentes: Marcel Poëte, 
Eugène Henárd, Léon Jaussely, entre outros. Com a experiência europeia 
e com o conhecimento das propostas desenvolvidas nos Estados Unidos, 
decide escrever um livro sobre os problemas de Havana e suas perspectivas 
futuras: La Habana actual: estudio de la capital de Cuba desde el punto de 
vista de la arquitectura de ciudades (1925), único texto publicado na ilha, 
nesta primeira metade do século. 

Martinez Inclán tinha uma cultura ampla e diversificada, que o permi-
tia integrar as manifestações artísticas, a arquitetura, o urbanismo e o 
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paisagismo em uma visão abrangente da cidade. Ele assumia a importância 
estratégica de Havana, tanto do ponto de vista comercial – pela qualidade 
da sua baía e a significação do porto, que a identificava como a “Canárias” 
da América –, quanto pelo incremento da movimentação turística pro-
veniente dos Estados Unidos, que a converteria na “Nice” da América. 
Tam bém era consciente da particularidade de uma capital “tropical”, onde 
a necessidade de espaços verdes era fundamental devido ao clima quente 
de Havana. Tinha preocupações sociais e recomendava a construção 
de bairros operários, posicionando-se contra a especulação edilícia que 
predominava em Havana, com a construção de cortiços e prédios de 
apartamentos para moradores de baixa renda – já nos anos vinte, possuía 
uma população de 100 mil habitantes morando em condições ruins –, 
com a consequente precariedade construtiva e estética. Seu livro apresenta 
também um detalhado plano viário com a localização do Centro Cívico, 
na Loma de los Catalanes (Cf. SEGRE, 2003a).

Em 1925, chega ao poder o general Gerardo Machado, que vai trans-
formar o seu governo em uma ditadura, até a sua derrubada em 1933. 
Com o apoio econômico dos Estados Unidos, propôs modernizar a ilha 
– construiu a Carretera Central, eixo que interconecta todas as províncias 
do país –, e embelezar a cidade de Havana. Para desenvolver esta ambição, 
o Ministro de Obras Públicas, Carlos Miguel de Céspedes, convida o 
paisagista J.C.N. Forestier para desenvolver um Plano Diretor. Em 1927, 
este viaja a Havana com uma equipe de arquitetos e urbanistas franceses 
– Eugène E. Beaudoin, Jean Labatut, Louis Heitzler, Theo Levau e M. 
Sorugue – e, na capital, integra um grupo de profissionais cubanos: 
Raúl Otero, Emilio Vasconcellos, Raúl Hermida, J.I. del Álamo e os 
artistas Hanuel Veja e Diego Guevara (Cf. SEGRE, 1990). É de supor 
que por problemas políticos não foi incluído Pedro Martinez Inclán, que 
teve contatos com Forestier e entregou a ele um exemplar do seu livro.  
Não tem dúvida que Forestier assumiu as propostas dos urbanistas cubanos 
em seu projeto, assim como aconteceu em Buenos Aires, com os desenhos 
de Benito Carrasco. Mas isso não significou que ele “copiou” as ideias que 
já existiam sobre o desenvolvimento dessas cidades, mas demonstra a sua 
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sensibilidade em assimilar as particularidades da realidade local, que não 
se propunha modificar radicalmente.

Os projetos cubanos que precederam o Plano Diretor de Forestier 
nunca tiveram um detalhamento em termos de desenho urbano, além do 
sistema viário e considerações gerais sobre as tipologias arquitetônicas dos 
bairros. O que significa que o paisagista francês contribuiu para a definição 
formal de espaços concretos da cidade, tanto com a presença do sistema 
verde quanto com o detalhamento do mobiliário urbano. Ele configurou 
as praças que acompanham os principais monumentos do centro, como 
o Capitólio e o Palácio Presidencial, e reformou o Passeio do Prado, que 
é ainda hoje um dos mais belos “salões” urbanos da cidade (LEJEUNE, 
1996). Também desenhou as avenidas principais do bairro do Vedado 
– Paseo e Avenida de los Presidentes –, assim como o desenvolvimento 
do Malecón na costa do Mar do Caribe. Para ele, a cidade tropical devia 
criar grandes espaços em sombra para proteger o passeio dos pedestres, 
que, com o calor dominante, não era apressado, mas próximo ao flâneur 
de Baudelaire (DUVERGER, 1990). O carro ainda não tinha assumido 
a importância que teve na década dos anos cinquenta. O plano geral era 
ambicioso e imaginava a possibilidade de criar as estruturas monumen-
tais e cenográficas, identificando a existência de Paris nas Antilhas e 
definin do o marco de vida, mais para os turistas norte-americanos que 
para as necessidades da população local, que não se identificou com o 
Plano Diretor pelas hipotéticas expropriações da propriedade privada que 
significaria a criação do sistema de avenidas diagonais. Ele completou o 
projeto em 1930, pouco antes do seu falecimento, mas a Crise Mundial e 
o fim da ditadura não permitiram concretizar as suas ideias. Além, como 
em Buenos Aires, na década dos anos trinta, se insere na sociedade o 
ideário estético da modernidade, que fecha o ciclo da cultura acadêmica.

Teoria e prática da Carta de Atenas

A década de trinta, semelhante ao que se deu na Argentina, foi um 
período convulso em Cuba, de instabilidade política e econômica.  
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Os sucessivos governos não se envolveram com significativas intervenções 
urbanas, liberando o crescimento de Havana à iniciativa privada e à 
especulação imobiliária. Com a Segunda Guerra Mundial, melhorou a 
situação econômica pela venda do açúcar com preços altos aos Estados 
Unidos. E o governo de Ramón Grau San Martín (1944-1948) desenvolve 
múltiplas obras públicas na ilha: infraestruturas técnicas; sistema nacional 
de hospitais e escolas; e elaboração de planos diretores nas capitais das 
províncias. Em Havana, é abandonado o esquema de avenidas diagonais, 
que é substituído por um sistema moderno de estradas adequadas 
ao aumento acelerado do transporte individual e coletivo. Também 
neste período, diminuiu a influência cultural francesa, substituída pela 
presença dos ícones da modernidade norte-americana: os carros, as lojas 
departamentais, os restaurantes fast-food, os cinemas, os objetos técnicos 
nos escritórios e nas casas. Assim, são abandonados os estilos do passado e 
a arquitetura se desenvolveu entre o Art Déco e o Monumental Moderno, 
com uma progressiva influência do racionalismo europeu: esta aparece no 
maior bairro operário construído em Havana na primeira metade do século 
XX, em 1947 – o Barrio Obrero de Luyanó –, onde participam na equipe 
de projeto Martínez Inclán, associado aos arquitetos modernistas Antonio 
Quintana e Mario Romañach. Há a coincidência de que neste mesmo 
ano, na Faculdade de Arquitetura, são queimados, no pátio central, os 
livros do Vignola, que eram utilizados nos ateliê de projeto. É um símbolo 
do fim da academia e a consolidação do Movimento Moderno. 

Aqui aconteceu a “conversão” de Martínez Inclán e a sua identificação 
com as novas ideias urbanísticas e arquitetônicas, provenientes tanto 
da Europa como dos Estados Unidos. E a principal mudança consistiu 
no abandono dos conceitos de “estética urbana” – que ele substitui pela 
integração arte-ciência –, e a mudança nos cursos que ele ministrava sobre 
“arquitetura das cidades”, onde integrou a escala do planejamento urbano 
e rural, assumindo as ideias de Luigi Piccinato sobre a complexidade dos 
problemas territoriais e a necessidade do trabalho em equipe interdisciplinar. 
Uma demonstração da sua consciência sobre os novos tempos que estão se 
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vivia ocorre no VII Congresso Pan-americano de Arquitetos, acontecido 
em Havana em 1950: a apresentação de um trabalho com o título Código 
de urbanismo, baseado na leitura da Carta de Atenas (GIRADOUX, 1957), 
retificada para o uso dos latino-americanos e transformada na Carta de La 
Habana (INCLÁN, 1950). Assim, adapta cada uma das epígrafes da Carta 
às condições particulares de Cuba e da América Latina; e aos 95 pontos 
originais adicionou 89, que se distribuíram irregularmente ao longo do 
texto.

Figura 4 – Capa do livro do “Código de Urbanismo”. 

Os novos temas inseridos tratam das contradições políticas e econô-
micas que têm uma maior incidência nas cidades da região; tanto o uso 
privado de terrenos públicos localizados em sítios privilegiados quanto 
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a precariedade dos recursos dos estados para desenvolver os conjuntos 
habitacionais populares. Denuncia a derrubada de prédios históricos  
no centro pela pressão especulativa e propõe a criação de cidades satélites 
e de superquadras, com antecedência à sua aplicação em Brasília.  
Assume a importância da malha tradicional das Leis de Índias e critica 
o sistema acadêmico de focos, eixos e diagonais, que se tentou aplicar 
nas cidades do Hemisfério. E, finalmente, valoriza a importância do 
relacionamento da cidade com a paisagem natural e a necessidade de 
atingir uma estética “participativa”, baseada nos desejos e aspirações dos 
habitantes urbanos. Sem dúvida, na década dos anos quarenta, Martínez 
Inclán foi um pioneiro do urbanismo moderno caribenho.

Nesta leitura paralela entre Buenos Aires e Havana – como as histórias 
de Plutarco –, no período compreendido entre as décadas dos anos vinte 
e sessenta, o ciclo do urbanismo preconizado pelo Movimento Moderno 
se fecha com a participação de dois arquitetos espanhóis, emigrados 
de Barcelona na América Latina e nos Estados Unidos, com o triunfo 
de Franco na Guerra Civil da Espanha: já falamos de Antonio Bonet, 
que elaborou o Plano do Bairro Sul em Buenos Aires. Também saiu da 
Espanha em 1939 – e passou por Cuba rumo aos Estados Unidos – José 
Luis Sert (1901-1983), autor, com Paul Lester Wiener e Paul Schulz, do 
Plano Diretor de Havana (1955-1958) (Ver: SEGRE, 2008b). A proposta 
elaborada pela equipe de Sert se diferencia da solução “dura” atingida 
por Bonet em Buenos Aires, pela sua maior flexibilidade e adaptação à 
cidade existente, com exceção da inacreditável intervenção “tábula rasa” 
no centro histórico. Isto, em parte, era baseado na experiência obtida por 
Sert nos precedentes projetos desenvolvidos na América Latina que o 
permitiram compreender as particularidades sociais e culturais da região: 
os planos da Cidade dos Motores no Brasil; Chimbote no Peru; Tumaco, 
Medellín e Bogotá na Colômbia, Ciudad Pilar na Venezuela (ROVIRA, 
2000, p. 123).
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associados às manifestações tecnocráticas apoiadas pelas ditaduras 
militares, ou o ilusório bem-estar prometido pelo neo-liberalismo, que 
criou ilhas de beleza e opulência – o exemplo de Porto Madero – em um 
contexto generalizado de miséria e precariedade. Por sua vez, a utopia 
socialista em Cuba não se identificou com o desenvolvimento urbano, 
privilegiando a valorização do espaço rural. Neste sentido, por quase meio 
século, Havana ficou detida no tempo e no espaço.

Notas

1 O Parque de Palermo foi inaugurado por Sarmiento em 1874.

2 Também era conhecido o seu manual, publicado em 1922 (Cf. HEGEMANN; 
PEETS, 1988). 
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