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[...]
Natal não mudou menos. Mudou diferentemente. Mudou e
rejuvenesceu. Descubro nela insuspeitadas faceirices de
menina-moça, esquivanças e ardis, a leve definição de
angulosidade, a tênue curva do seio, rubores adolescentes,
risadas estrídulas, nervosismo que não diz nada e sugere tudo.

É um bem renascer espontânea para as coisas simples. Desde
que, na preocupação de mudar, a cidade dos Santos Reis
sepulte sob o imitativo e medíocre, mas preserve, em fino gosto
de delicadeza, a ancianidade que a distingue.

Preserve os velhos casarões, os pesados portões de ferro, os
azulejos portugueses, as grandes sombras das mangueiras, os
becos e vielas esconsos, as conversas de calçadas, o marulhar e
remanso das zonas das mulheres perdidas, das mulheres
achadas

[...]
Dorian Jorge Freire - De como mudamos, Natal e eu.

RESUMO
Os estudos contemporâneos evidenciam que a ampliação do conceito de patrimônio tem sido
acompanhada da afirmação de importância da participação social no processo de reconhecer
valores patrimoniais e de gestão dos bens culturais. Utilizamos o contexto brasileiro para
evidenciar os desafios que a democratização deste processo enfrenta. Esta problemática é
abordada com base no caso da Cidade Alta e Ribeira, bairros que remontam à formação de
Natal-RN e possuem bens culturais reconhecidos pelos níveis de governo. O trabalho constrói
elementos para responder a questão de pesquisa: o que o patrimônio cultural da área de estudo
representa e significa para os seus usuários? A primeira parte do método de pesquisa analisa as
representações e significados sobre os bairros com base em estudos historiográficos, registros
memorialísticos da cidade e no processo de gestão patrimonial. A segunda parte do método é
baseada na pesquisa de campo estruturada em estudos sobre percepção ambiental (das áreas da
Psicologia Ambiental, Arquitetura e Urbanismo) e realizada com os usuários de diferentes
vínculos com o ambiente estudado (moradores, trabalhadores e visitantes). Os dados de campo
foram obtidos a partir do uso do multimétodo que incluiu a observação direta, o questionário e o
mapa mental (que replica Kevin Lynch). A análise dos resultados comprova a hipótese da
pesquisa, evidenciando aspectos da relação entre os usuários e o patrimônio cultural que são
relevantes para o fortalecimento da memória coletiva, da identidade local, contribuindo com a
gestão patrimonial. Dentre os resultados, a imagem sócio-ambiental obtida evidencia um “eixo
cultural” ligando os dois barros estudados e confirma influência dos elementos representados
nos registros memorialísticos da cidade e na gestão da área. Foram identificados aspectos para
fortalecer a relação dos usuários com os bens culturais, tais como a presença de lugares com
vínculos afetivos para certos grupos, assim como a necessidade de combater as imagens
negativas (de degradação e insegurança) associadas à área e também de ampliar a participação
da população, inclusive dos moradores, nas políticas e atividades culturais. Afinal, o
reconhecimento de valor e o envolvimento da sociedade com os bens culturais têm o potencial
de colaborar para que o desenvolvimento da cidade seja integrado à conservação do seu
patrimônio.
Palavras-chave: Arquitetura e Urbanismo. Patrimônio Cultural. Políticas Urbanas. Imagem
Sócio-ambiental. Memória.

ABSTRACT
Contemporary studies have shown that the evolution of the heritage concepts is accompanied by
an affirmation of the importance of social participation in recognizing heritage values and in
managing cultural assets. We used the Brazilian context to emphasize the challenges for
democratizing this process. This problematic is discussed based on the cases of Cidade Alta and
Ribeira, neighborhoods that date from the formation of Natal-RN and have cultural assets
recognized by levels of government. The study builds elements to answer the research question:
what meanings and representations does the cultural heritage in the case study have for its
users? The research method analyzes the representations and the meanings of the
neighborhoods, firstly is based on historiographical studies, memories records of the city and on
the process of heritage management. Secondly, it is based on the field research, it is structured
in environmental perception studies (areas of Environmental Psychology, Architecture and
Urbanism) and has been applied with users with different bonds with the studied environment
(residents, workers and visitors). The data were obtained with the multi-method which included
direct observation, questionnaire survey and mental maps (that replicate Kevin Lynch). The
analysis of result verified the research hypothesis, emphasizing aspects of the relationship
between users and cultural heritage relevant to strengthening collective memory, local identity,
contributing to heritage management. Among the results, the socio-environmental image
obtained which emphasized a "cultural axis" linking both studied neighborhoods and confirms
the influences of elements rein the memories records of the city and in the area’s management.
Identified aspects to strengthen the relationship between the users and cultural assets, such as
the presence of places with affective ties to certain groups, as well as the need to fight off
negative images (of degradation and insecurity) associated to the site and also expand the
participation of the population, including residents, in policies and cultural activities. After all,
recognition of value and the involvement of society cultural assets have the potential of
contribute to integrate city development with heritage conservation.
Keywords: Architecture and Urbanism. Cultural Heritage. Urban Policies. Socio-environmental
Image. Memory.
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INTRODUÇÃO

A decisão de conservar áreas da cidade é resultado de um processo de
reconhecimento de valores conduzidos no presente por “sujeitos” da sociedade. Neste
sentido, Salvador M. Viñas1 (2005) aborda a conservação do patrimônio como resultado
de acordos entre os “sujeitos” que atribuem significados sociais, científicos ou privados
(grupos). No contexto contemporâneo a conservação patrimonial é cada vez mais
pensada junto com o planejamento da cidade e tem sido evidenciada a necessidade de
considerar os diversos grupos relacionados aos bens culturais. Conforme Mônica B.
Starling (2009, p.141)
A tendência de ampliação da participação da sociedade na gestão do
patrimônio cultural se dá paralelamente à evolução da concepção de
patrimônio de um sentido focado no valor estético, monumental e
arquitetônico para uma concepção mais abrangente que passa a
incluir, junto à excepcionalidade do patrimônio edificado, a
perspectiva urbana e os valores imateriais representados pelas
tradições e manifestações culturais baseadas nos saberes e fazeres do
cotidiano das comunidades, na sua oralidade, rituais, festas e lendas.

O tema desta dissertação – percepção ambiental do patrimônio cultural – tem
foco nas representações e significados atribuídos pelos usuários a áreas patrimoniais.
Esta observação dos valores sociais associados aos bens culturais vai além da discussão
das representações institucionais do patrimônio. Defende-se nesta pesquisa a
importância de considerar a relação dos usuários com o ambiente e de trabalhar esta
relação no sentido de contribuir com a gestão patrimonial.
Este tema é abordado a partir do estudo da Cidade Alta e Ribeira, bairros da
cidade de Natal, capital do estado nordestino do Rio Grande do Norte (ver figura 1).
Estes bairros possuem bens patrimoniais protegidos institucionalmente pelos três níveis
do governo (municipal, estadual e federal) pelo valor histórico e cultural que possuem.
Nestas áreas urbanas encontram-se elementos físicos representativos dos diversos
períodos da história da cidade, principalmente: do núcleo de formação da cidade no
século XVI e das reformas urbanas do século XIX.

1

Ao longo desta dissertação na primeira vez em que foi citado cada autor optamos por adicionar o nome
do autor ao sobrenome, a fim de facilitar a identificação da referência pelo leitor.
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Figura 1: Localização da Cidade Alta e Ribeira com destaque em amarelo. Fonte: Produzido pela autora a
partir de base da Prefeitura Municipal de Natal.
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Conforme Giovana Oliveira (2008), o núcleo primitivo da cidade de Natal, que
foi fundada em 1599, formou-se na área em que hoje corresponde ao bairro da Cidade
Alta e posteriormente se expandiu para a Ribeira. Segundo Pedro Lima (2001), nos
relatos de viajantes até o século XVIII a cidade é caracterizada pela pequena proporção
e pelo casario modesto (muitos em taipa). Durante três séculos as áreas urbanas da
Cidade Alta e Ribeira configuraram a cidade de Natal (LIMA, 2001).
Na primeira metade do século XX, a cidade passou por um processo de
transformação, o qual tinha como o objetivo a modernização da cidade2 em oposição à
estrutura colonial. Conforme Ângela L. Ferreira et al. (2008), sobre as iniciativas
modernizadoras deste período, destaca-se: a Resolução Municipal nº 15 (de 30 de
dezembro de 1901) que cria a “Cidade Nova”, compreendendo os bairros de Tirol e
Petrópolis. Os planos urbanísticos também são exemplos das iniciativas modernistas
deste período, são eles: o Plano Geral de Sistematização (1929/1930) do arquiteto
Giacomo Palumbo e o Plano Geral de Obras (1935/1939) do Escritório Saturnino de
Brito.
Segundo Ângela L. Ferreira e George A. Dantas (2009), as reformas urbanas que
ocorreram durante o século XX transformaram a dimensão física da cidade contribuindo
para alterar os espaços de sociabilidade tradicionais e também as manifestações
culturais populares. Conforme Giovana Oliveira (2008), a dinâmica da cidade de Natal
também foi modificada no contexto da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), quando
um expressivo contingente de norte-americanos se instalou na cidade aproximando-a da
guerra. Complexos militares Norte-Americanos foram instalados na cidade devido a
posição geográfica estratégica dela para a realização de vôos entre continentes
(OLIVEIRA, 2008).
Conforme Ana C. Dantas et al. (2006), com o fim da Guerra um quadro de crise
econômica e social se instalou na cidade, dentre os fatores para esta crise destacam-se: a
alta inflação e o desemprego. Este quadro foi agravado pelo movimento migratório do
2

As considerações históricas sobre as transformações físicas e sociais que ocorreram na Cidade Alta e
Ribeira são feitas com base na bibliografia consolidada de estudos sobre a história da cidade de Natal.
Destes estudos destacamos o conjunto de escritos de Ângela L. Ferreira e George A. Dantas (2006) em
Surge et Ambula; Ângela L. Ferreira et al. (2008) em Cidade Sã e Bela; Rubenilson Teixeira (2009) em
Da cidade de Deus à cidade dos homens; Pedro de Lima (2001) em Natal século XX. Também foram
utilizados como referência os trabalhos acadêmicos de George A. Dantas (2003), Wagner N. Rodrigues
(2006), Giovana Oliveira (2008) e Yuri Simonini (2010).

19

INTRODUÇÃO

interior do Estado para a Capital, ocasionado por extensos períodos de secas que
ocorreram na década de 1950. Neste contexto de crise, a produção imobiliária de novas
áreas foi estimulada pelo governo, em 1950 e 1960 o crescimento físico da cidade se
acentuou e também foram dados os primeiros passos para atrair o turismo3 (FERREIRA
et al., 2008).
No acentuado crescimento físico da cidade o Estado não conseguiu acompanhar
com ações a organização do território (FERREIRA, 2008). Em 1967 foi realizado o
Plano Urbanístico e de Desenvolvimento de Natal pelo Escritório Serete S.A.
Engenharia em conjunto com o Escritório Jorge Wilheim Arquitetos Associados. Este
plano fez um diagnóstico importante da cidade e apesar de não ter sido implantado,
criou condições para formar “um quadro técnico de planejadores do local” (DANTAS et
al., 2006, p.277).
A criação de novas áreas em Natal ocasionou um processo comum a outras
cidades brasileiras, descrito por Flávio Villaça (2001), de migração intra-urbana da
classe mais abastada e das atividades comerciais de prestígio para as áreas de expansão.
Conforme Edna Furtado (2005), o desenvolvimento de Natal teve forte influência da
infra-estrutura instalada para potencializar o turismo de sol e mar a partir da década de
1980.
O desenvolvimento da cidade para as áreas de expansão ocasionou
transformações na morfologia da Cidade Alta e Ribeira decorrentes de demolições,
novas construções e reformas. Na Cidade Alta houve um processo maior de substituição
de edificações no trecho comercial entre a Avenida Rio Branco, a Rua João Pessoa, a
Rua Princesa Isabel e a Rua Ulisses Caldas. Nesta área houve significativa substituição
de edificações para dar lugar a grandes lojas de departamento (ex: C&A), a bancos (ex:
Banco do Brasil) e a Assembléia Legislativa do Estado.
A Ribeira sofreu mais com a degradação e abandono do seu casario, gerando um
estigma de decadência que persiste até os dias de hoje, conforme apontam os estudos
anteriores que abordaram a relação dos usuários com o patrimônio cultural na Ribeira:
Sebrae (2011), Tinoco et al. (2008 In: PRAC-Ribeira), Ferraz (2008), Elali (2007) e
3

A criação do Aeroporto Augusto Severo (inaugurado em 1959) foi uma das ações pioneiras para criar
infra-estrutura para o turismo, ele foi construído na gestão municipal de Djalma Maranhão (1956-1959).
Outro equipamento importante, inaugurado em 1965, foi o Hotel Internacional Reis Magos na Praia do
Meio.
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Silva (2002). Na década de 1980 o Estado e o IPHAN tombaram algumas edificações
isoladas. Porém um processo mais significativo de reconhecimento de valores e
construção de estratégias4 para o patrimônio cultural só teve início na década de 1990.
Este processo teve como marco a lei municipal nº 3.942/1990 que criou a Zona
Especial de Patrimônio Histórico (ZEPH). Em 1993 ocorreu o Seminário Ribeira Velha
de Guerra que contribuiu para propostas do Plano Diretor de Natal (PDN) de 1994 e do
Projeto Viva Ribeira. Este contexto teve como desdobramento o projeto Fachadas da
Rua Chile (1995/96), que foi a primeira reabilitação física de conjunto na área de
interesse patrimonial. Em 1997 entrou em vigor a Operação Urbana Ribeira (OUR),
instrumento previsto no PDN/1994 para áreas especiais da cidade.
O Programa ReHabitar (2004) e o Plano de Reabilitação de Áreas Centrais
(2006) contribuíram com o estudo sobre a Ribeira. Em 2007 houve a revisão da OUR,
cuja principal modificação da Operação anterior foi o aumento do coeficiente de
construção que resultou na verticalização da cota mais alta da Ribeira. Com a revisão, as
ações previstas desde 1997 foram sendo implantadas e a principal delas foi a
intervenção física no largo do Teatro, inaugurada em 2008. O largo situado no principal
eixo do centro histórico passou a ser utilizado para eventos da área, dos quais se destaca
neste período a “caminhada histórica”.
De 2010 aos dias atuais o processo relacionado ao patrimônio cultural natalense
foi marcado pelo tombamento provisório5 do Conjunto Arquitetônico, Urbanístico e
Paisagístico do município de Natal pelo IPHAN, publicado em 23 de julho de 2010 no
Diário Oficial da União (ver figura 2). A poligonal de tombamento inclui eixo
monumental da Cidade Alta com edificações de destaque do sítio e trecho da malha
urbana da Ribeira que inclui também edificações modestas. A poligonal de entorno
definida pelo IPHAN tem papel de restringir principalmente o aumento do gabarito,
permitindo a melhor percepção da área tombada.

4

Foi adotada a noção de estratégia utilizada por Michel de Certeau et al. (1994), no sentido da ação
estatal, baseada numa lógica racional e numa relação de poder sobre o espaço.
5
O tombamento só perde o caráter provisório quando é inscrito no livro do Tombo, após conclusão do
seu moroso processo burocrático. Até o momento o perímetro tombado em Natal permanece com caráter
provisório e ainda não possui uma normatização para sua gestão federal (IPHAN, 2008).
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Figura 2: Atuação dos níveis Federal e Estadual na Cidade Alta e Ribeira. Fonte: Acervo do IPHAN-RN.
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Após o tombamento, ocorreram oficinas de Educação Patrimonial e os eventos
artísticos na área continuaram a ser estimulados, inclusive valendo-se de parcerias com
produtores culturais que acreditam no centro histórico. Natal foi incluída no Programa
de Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo Federal, primeiro com as obras do
Porto que estão em andamento (ampliação e construção do terminal de passageiros) e a
partir de 2013 com a inclusão da cidade no PAC-Cidades Históricas.
O processo de reconhecimento de valores e estratégias para o patrimônio cultural
tem sido conduzido há mais de duas décadas principalmente pelos agentes do governo.
No entanto, este processo ainda demonstra não ter sido suficiente para mobilizar uma
valorização mais ampla do patrimônio cultural da cidade. Nesta dissertação discutimos
justamente como a população se relaciona com os bens culturais da área de estudo.
Pesquisas anteriores sobre a Ribeira indicam a pouca participação da população
nas estratégias de revitalização – como destaca Heitor Silva (2002). Marcelo Tinoco et
al. (2008, p.223) apontam a pouca relação da sociedade civil com o patrimônio deste
bairro. Por isso, na base das discussões abordadas nesta dissertação, está o
questionamento de como envolver a população na conservação dos bens culturais da
cidade.
A ausência de valorização da área como Patrimônio Histórico pela
população natalense e a falta de identidade da Ribeira foram pontos
levantados como empecilhos para um projeto de desenvolvimento da
área. É fundamental, portanto recuperar o valor histórico do bairro e a
importância de seu patrimônio no cenário potiguar.

Estudos apontam que a imagem contemporânea da cidade de Natal é fortemente
marcada pela presença dos atributos ambientais (praias e dunas). O próprio
desenvolvimento da cidade a partir da década de 1950 foi bastante influenciado pela
infra-estrutura instalada para valorizar o turismo de Sol e Mar. Maísa Veloso e Gleice
A. Elali (2006) destacam a influência da mídia e das publicações oficiais que associam a
imagem da capital do Rio Grande do Norte principalmente à qualidade ambiental6 e as

6

Neste estudo sobre a qualidade de vida urbana em Natal foram aplicados 803 questionários em 30
locais diferentes da cidade, incluindo as quatro zonas da cidade. A hipótese defendida no estudo foi de
que “a imagem difundida de uma Alta Qualidade de Vida na cidade, [...] “não corresponde às reais
condições de vida da maioria de sua população, que pouco usufrui em seu cotidiano dessas vantagens
propagadas” (VELOSO e ELALI, 2006).
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paisagens paradisíacas do Estado. O estudo das autoras demonstra que a dita qualidade
ambiental da cidade é questionável, pois uma significativa parcela da população não
tem sequer suas necessidades básicas cotidianas atendidas.
O parecer do Conselheiro Marcos de Azambuja - na ata do Conselho Consultivo
do IPHAN que aprovou por unanimidade o tombamento federal de um conjunto em
parte da Cidade Alta e Ribeira - destaca a fraca presença do patrimônio cultural na
imagem contemporânea de Natal.
Pouco se fala do patrimônio cultural de Natal não porque ele inexista,
mas porque outros aspectos da paisagem e do entorno da capital do
Rio Grande do Norte capturam antes nossa imaginação e convocam
nossa atenção de forma quase que exclusiva. [...] São as praias, as
dunas, e a brisa que nos mobilizam [...] (IPHAN, 2008, v III, fl. 1920).

Na literatura sobre a cidade de Natal, a presente dissertação colabora com
estudos anteriores (sobre a Ribeira, citados anteriormente) que abordaram a relação da
população com o patrimônio cultural. A pesquisa está inserida nas discussões atuais do
estado da arte sobre a conservação do patrimônio, que vem evidenciando a necessidade
de democratizar seus processos, incluindo a população de maneira mais ampla. O estudo
da percepção dos usuários sobre a Cidade Alta e Ribeira tem a finalidade de contribuir
com a gestão os bens culturais locais. Conforme Maísa Veloso et al. (2002, s/p): “O
modo pelo qual a população percebe e valoriza a paisagem (natural e construída) de sua
cidade,

reconhecendo-o

como

patrimônio,

é

fator

indispensável

à

sua

conservação/permanência”.
Diversos autores têm evidenciado a necessidade de incluir a população na
conservação de bens culturais. Dentre eles, Viñaz (2005) afirma que a conservação do
patrimônio envolve, além de aspectos técnicos, os sentimentos, as memórias,
preferências e interesses dos seus usuários. Para Viñaz (2005), mesmo que as decisões
finais sobre a conservação sejam tomadas pelos agentes detentores do poder (em geral
instituições do governo e a mídia) é importante considerar a percepção dos usuários
para os quais o patrimônio tem significado7.
7

“Decision are ultimately taken by experts or by individuals with power – with technical, political,
economical and media power – but it would be a mistake to think that they should do not take into
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Com base no exposto, levantamos a questão desta pesquisa: O que o patrimônio
cultural da Cidade Alta e Ribeira representa e significa para os seus usuários? A
hipótese principal desta pesquisa é de que as representações e significados atribuídos
pelos usuários ao patrimônio cultural contêm aspectos relevantes à gestão patrimonial.
Portanto, nosso objeto de estudo é: a percepção ambiental da população e o patrimônio
cultural da Cidade Alta e Ribeira.
O estudo da percepção ambiental é centrado na investigação das relações pessoaambiente. Para esta investigação foi aplicada uma pesquisa de campo com determinada
amostra de usuários, dentre eles: moradores, trabalhadores e visitantes. Além da
observação direta da Cidade Alta e Ribeira, a pesquisa de campo também incluiu a
aplicação de questionários com os usuários e o mapeamento mental8, que revelou os
elementos sócio-físicos mais citados pelos respondentes.
A compreensão dos elementos sócio-físicos que compõe a imagem atual da
Cidade Alta e Ribeira envolve a discussão dos processos identitários e da construção da
memória coletiva. Este vínculo entre patrimônio, identidade e memória é
frequentemente associado às justificativas do discurso preservacionista. Por isso estes
conceitos são chave no caminho de análise adotado para investigar as relações entre os
usuários e patrimônio cultural natalense.
Além da pesquisa de campo, o método adotado para compreender a atual relação
usuário-patrimônio na Cidade Alta e Ribeira inclui a identificação de períodos e
elementos importantes na construção da história da cidade. Nesse sentido, levantamos
questionamentos como: as memórias de Luís da Câmara Cascudo9 e de outros
intelectuais que vivenciaram o passado contribuem para a construção de que imagem
sobre a área de estudo? Pois, conforme a literatura10, para construir a cidade “moderna”
account the other stakeholder’s views” (VIÑAZ, 2005, p.163). O termo “stakeholders” é utilizado para se
referir às partes interessadas na conservação do patrimônio.
8
Uma das metodologias indicadas pela literatura para pesquisar as relações pessoa-ambiente é a
utilização do mapeamento mental, técnica utilizada pela primeira vez no estudo pioneiro de Kevin Lynch
(1997[orig. 1960]). Outros estudos recentes também utilizaram esta técnica, como os de: Vicente Del Rio
(1991, 1999), Sâmia Medeiros (2005), Gleice A. Elali (2007), Miriam S. Rodrigues (2010) e Maria
Higuchi et al. (2011).
9
Autor de diversos textos sobre a história e a cultura norte-riograndense que conforme Ângela L. Ferreira
e George F. Dantas (2009) é uma das portas para a história da cidade de Natal. Durval Albuquerque
Júnior (2013) aborda os escritos de Cascudo sobre o folclore e cultura popular; Pedro de Lima (2006,
2008), sobre a questão urbana em Natal.
10
A exemplo de Annateresa Fabris (1993) e George A. Dantas (2009).
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de Natal (em fins do século XIX e início do XX) foi preciso apagar sua imagem
colonial, dos becos apertados e insalubres construídos nos primeiros séculos de
ocupação.
A memória é utilizada na dissertação para compreender a construção de
significados e a permanência de elementos sócio-físicos importantes do passado. No
entanto como fonte deve ser entendida por sua natureza dialética de ser carregada por
grupos vivos, estando “em permanente evolução, aberta à dialética da lembrança e do
esquecimento”, conforme Pierre Nora (1993, p.9). Denise Jodelet (2001, p.33) destaca o
potencial da memória para trabalhar a relação da população com os centros antigos das
cidades que são localidades de profunda estratificação social. Este fenômeno cognitivo
contribui para dar sentido aos suportes físicos do passado, ligando-os de maneira
dialética com o presente e o futuro; corroborando, assim, para o desenvolvimento
integrado com a conservação urbana.
A atual relação usuário-patrimônio é também consequência de um processo
anterior que teve início em 1990 (citado anteriormente) de reconhecimento e de
políticas urbanas diretamente relacionadas a evidenciar o valor cultural de parte da
Cidade Alta e Ribeira. Neste sentido, também faz parte do método destacar os principais
elementos da área de estudo que sofreram intervenção física e as principais estratégias
que vem sendo desenvolvidas na atuação dos três níveis de governo - municipal,
estadual e federal – diretamente envolvidos com a área de estudo. Discute-se também na
análise das principais políticas implementadas como tem ocorrido a participação da
população.
A relevância desta pesquisa para o estado da arte do tema é discutir a função
social na conservação do patrimônio cultural e contribuir com o desenvolvimento de
políticas patrimoniais que envolvam os usuários de maneira mais ampliada. Da revisão
de literatura realizada, destacamos que ainda é um desafio para o contexto
contemporâneo encontrar um equilíbrio nas políticas patrimoniais entre os valores
econômicos e os culturais, pois em muitos casos os interesses financeiros sobrepõem-se
aos motivos pelos quais se preserva.
Esta pesquisa se insere, portanto, no âmbito de pesquisa do Programa de PósGraduação em Arquitetura e Urbanismo (PPGAU) da Universidade Federal do Rio
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Grande do Norte (UFRN). Mais especificamente na interface entre as duas áreas de
concentração do programa. Na área de concentração I, Urbanização, projetos e políticas
físico-territoriais, este estudo colabora com os estudos da linha de pesquisa Formação e
gestão do território. Na área de concentração II, Projeto, morfologia e conforto no
ambiente construído, o presente trabalho colabora com a linha de pesquisa Morfologia,
Usos e Percepção do Ambiente.
Em busca de compreender a percepção dos usuários sobre o patrimônio cultural
de Natal - tema ligado à linha de Morfologia, Usos e Percepção do Ambiente -, esta
pesquisa estabelece um diálogo com a linha de pesquisa de Formação e gestão do
território. Conforme a literatura, as ações tomadas pelos agentes de poder (instituições)
que são veiculadas pela mídia têm grande influência na percepção da população sobre a
área de estudo, pois são parte de uma construção coletiva de representações e
significados, como destacam os estudos de Vicente Del Rio (1991), Paulo Campos e
Renato Ferreira (2002), Izabela Tamaso (2006) e Salvador M. Viñas (2005).
O período atual de políticas físico territoriais para o patrimônio cultural de Natal
é propício a discussão levantada nesta pesquisa. O recente tombamento federal de um
conjunto (em 2010) impulsionou novas discussões sobre a conservação dos bens
culturais da cidade. A inclusão da cidade no PAC – Cidades Históricas (2013)
demonstra que novas possibilidades podem se abrir para o futuro da Cidade Alta e
Ribeira com a inclusão de recursos federais para colaborar com a conservação de seu
patrimônio.
A questão-problema da dissertação é investigada a partir do recorte espacial e
temporal realizado. Para compreender no contexto contemporâneo as representações e
significados atribuídos pelos usuários ao patrimônio cultural de Natal delimitou-se a
área de estudo aos dois bairros mais antigos de Natal, Cidade Alta e Ribeira. O recorte
temporal da análise considera o período compreendido da década de 1990 aos dias de
hoje, quando teve início um processo de reconhecimento de valores patrimoniais e
criação de estratégias para conservação dos bens (conduzido principalmente pelas
instituições do governo nos seus três níveis). O processo histórico de formação dos
bairros foi utilizado no sentido de esclarecer alguns resultados obtidos.
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Neste recorte, o objetivo da dissertação é: Investigar as representações e
significados do patrimônio cultural da Cidade Alta e Ribeira. Para permitir esta
discussão, foram definidos os objetivos específicos abaixo:
a) Discutir as questões recentes sobre os usos e significados do patrimônio cultural.
b) Analisar a construção de representações e significados sobre a Cidade Alta e Ribeira
presentes nos registros memorialísticos da cidade e nas políticas patrimoniais.
c) Construir um caminho de análise da perspectiva dos usuários sobre a área de estudo.
d) Analisar a percepção ambiental dos usuários com relação aos bairros Cidade Alta e
Ribeira.
Expostos os objetivos, é necessário apresentar as partes que compõem a
estrutura desta dissertação. O capítulo 1 tem o objetivo de discutir as questões recentes
sobre os usos e significados do patrimônio cultural, tendo como recorte a função social
do patrimônio. Com foco no contexto brasileiro, é abordada a ampliação do conceito de
patrimônio histórico a patrimônio cultural. Para tanto, são utilizados como referência os
estudos de Paoli (2012), Chuva (2012), Fonseca (2009), Starling (2009), Nascimento
(2008) e Motta (1987); também os documentos relacionados ao tema, são eles as Cartas
Patrimoniais e a Constituição Federal do Brasil de 1988.
A partir da revisão de literatura acerca das intervenções contemporâneas em
áreas patrimoniais, a discussão do capítulo segue destacando o distanciamento da gestão
patrimonial do caráter democrático e a predominância do valor econômico, enquanto o
cultural é deixado em segundo plano. Para esta abordagem são utilizados como
referência estudos dos autores Augé (1994), Certeau (1996), Vargas e Castilho (2006) e
Tamaso (2006). Em seguida, para exemplificar a discussão são abordados casos de
outras cidades do nordeste – são elas: Salvador, Recife, Icó e Sobral (estas duas últimas
do sertão do Ceará) – com base em: Vieira e Souza (2011), Azevedo (2009), Braga e
Santos Júnior (2009), Nascimento (2008), Leite (2007) e Vieira (2007).
O capítulo 2 é centrado na análise da construção de representações e
significados sobre a Cidade Alta e Ribeira presentes nos registros memorialísticos da
cidade e nas políticas patrimoniais. Parte-se de considerações históricas sobre a área de
estudo com base na bibliografia consolidada de estudos históricos sobre Natal
(FERREIRA e DANTAS, 2006; FERREIRA et al., 2008; TEIXEIRA, 2009; LIMA,
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2001; DANTAS, 2003; RODRIGUES, 2006; OLIVEIRA, 2008; SIMONINI, 2010)
inseridos no quadro da história do Brasil (FAUSTO, 2008; FABRIS, 1993). A partir do
estudo de Ferreira e Dantas (2009), é abordada a imagem de cidade que os registros
memorialísticos contribuem para construir, principalmente o de Luís da Câmara
Cascudo (1949, 1999 [1 ed. 1947]) - que se tornou porta de entrada para a história de
Natal - e de outros autores como Lauro Pinto (1971) e os do livro Nossa Cidade Natal
(NATAL, 1984).
A análise das representações e significados construídos sobre a área de estudo,
recai, por fim, no processo de reconhecimento institucional de valor patrimonial e na
gestão urbana dos bairros gênese da cidade. A fonte principal utilizada para abordar este
processo são documentos produzidos por instituições dos três níveis de governo
(municipal, estadual e federal) que são ligadas às políticas culturais. Estes documentos
são legislações municipais (ZEPH, ZEP e Operações Urbanas), projetos (ReHabitar),
planos (PRAC-Ribeira) e os volumes do Processo de Tombamento federal (IPHAN,
2008). Também auxiliam a compreensão das principais ações governamentais
envolvidas com o patrimônio cultural, notícias dos jornais e pesquisas anteriores (a
exemplo de NESI, 2012; CRUZ et al., 2012; MEDEIROS e VIEIRA, 2011; FERRAZ,
2008 e SILVA, 2002).
O capítulo 3 tem o objetivo de construir um caminho de análise da perspectiva
dos usuários sobre a Cidade Alta e Ribeira. A abordagem adotada tem base teórica e
metodológica nos estudos de percepção ambiental dos campos de conhecimento da
Psicologia Ambiental e da Arquitetura e Urbanismo, são eles: Kuhnen (2011), Higuchi
et al. (2011), Bomfim (2010), Cavalcante e Maciel (2008), Elali (2007), Bertini (2007),
Medeiros (2005), Jodelet (2001), Del Rio (1999) e o estudo clássico de Lynch
(1997[orig. 1960]). O estudo das representações e significados que os usuários atribuem
ao ambiente envolve a discussão de outros temas como identidade, memória (NORA,
1981, JODELET, 2001; BOSI, 1994; MENESES, 1992; HALBWACHS, 2006 [orig.
1968]) e lugar (CAVALCANTE e NÓBREGA, 2011; CASTELLO, 2007; MEDEIROS,
2005; AUGÉ, 2005; ROSSI, 2001; TUAN, 1980, 1983).
As citadas referências teóricas e metodológicas colaboraram para a construção
da abordagem multimetodológica utilizada para a investigação da relação dos usuários
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com o ambiente, que no caso estudado apresenta a peculiaridade de possuir patrimônio
cultural reconhecido pelos três níveis de governo. O multimétodo adotado constitui-se
da utilização das técnicas de observação direta não estruturada, questionário e
mapeamento mental. Esta parte da pesquisa detalha a estrutura da pesquisa de campo,
abordando o tamanho da amostra do questionário (100 usuários entre moradores,
trabalhadores e visitantes da área de estudo) e o processo aleatório de escolha dos
respondentes. O capítulo já dialoga com dados obtidos através de considerações acerca
do pré-teste dos questionários (realizados com 10 usuários) que possibilitou a definição
da estrutura final dos itens investigados em campo.
O capítulo 4 analisa e discute os resultados da coleta de dados em campo das
três técnicas utilizadas construindo uma leitura da percepção dos usuários sobre a
Cidade Alta e Ribeira. Inicialmente com a descrição do contexto sócio-ambiental
resultante da observação direta da área de estudo. Em seguida, com a exposição do
perfil dos respondentes e então, são discutidas as representações e significados
relacionados à área de estudo a partir da análise das respostas dos questionários
aplicados em campo. Os dados são sistematizados, cruzados entre si e dialogados com
estudos anteriores sobre o ambiente estudado (SEMURB, 2013; SEBRAE, 2011; IBGE,
2010; TINOCO et al., 2008; ELALI, 2007; SILVA, 2002). O material coletado em
campo é rico em discussões acerca da relação dos usuários com o patrimônio cultural,
servindo tanto para considerações acerca do método utilizado quanto para evidenciar
aspectos relevantes de serem considerados nas políticas patrimoniais para a área de
estudo.
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Capítulo 1
O PATRIMÔNIO CULTURAL NO CONTEXTO
CONTEMPORÂNEO.
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A partir de uma revisão de literatura, este capítulo foca nos valores associados
ao conceito de patrimônio cultural no contexto mundial e principalmente no brasileiro,
decorrente da ampliação da noção de patrimônio presente nas teorias clássicas da
conservação. Observa-se, em seguida, o rebatimento prático destes valores convertidos
em políticas patrimoniais, por meio da leitura dos casos de cidades nordestinas
(Salvador, Recife, Sobral e Icó). Na comparação entre o discurso que envolve o
patrimônio cultural e a prática da implantação de políticas para sua conservação,
discute-se a necessidade de incluir na gestão patrimonial as diversas representações
decorrentes da vivência cotidiana da população com a área patrimonial.

1.1. O conceito de Patrimônio Cultural.
A noção de patrimônio comum a um grupo social, definidora de sua
identidade e objeto de proteção, tem origem no final do século XVIII
com a visão moderna de história e de cidade. A preservação do
patrimônio se inseria no projeto mais amplo de construção da
identidade nacional, e de consolidação dos estados-nação modernos.
(STARLING, 2009, p. 142).

No século XIX surgiram as primeiras teorias clássicas da conservação na
Europa. Neste período, destacaram-se as contribuições teóricas de John Ruskin11 (na
Inglaterra), Eugène Viollet Le Duc12 (na França) e Camillo Boito13 (na Itália).
Conforme vasta literatura, a exemplo de Peter Hall (2011), nesta época as cidades
principais do continente europeu - como Londres, Paris e Berlim - passavam pelo
processo de industrialização, o qual foi acompanhado do inchaço das cidades e pela
miséria de grande parte da população. As contraditórias cidades industriais ocasionaram
reações, as quais foram importantes para o florescimento de leis e modelos urbanos na
tentativa de solucionar seus problemas (HALL, 2011).

11

A obra de Ruskin The Seven Lamps of Architecture foi publicada em sua versão original em 1849, da
qual faz parte o texto The Lamp of Memory, traduzido para o português pelo Ateliê Editorial (RUSKIN,
2008).
12
Sobre os escritos de Viollet-le-Duc, destaca-se os volumes publicados entre 1854 e 1968 em
Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle, traduzido para o português pelo
Ateliê Editorial (VIOLLET-LE-DUC, 2006).
13
O texto original de Boito foi escrito para a Conferência de Turim em 7 de junho de 1884, I
Restauratori: conferenza tenuta all’espozione di Torino il 7 giugno 1884, traduzido para o português pelo
Ateliê Editorial (BOITO, 2008).
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Conforme Françoise Choay (2006), no século XX as destruições ocasionadas
pelas Guerras Mundiais e pela implantação do urbanismo moderno geraram novas
reflexões acerca da conservação de exemplares do passado. Neste contexto, a formação
do campo de conhecimento do patrimônio continua com as teorias de Alois Riegl14 e
Gustavo Giovannoni15 (CHOAY, 2006). Outra teoria relevante deste contexto foi a de
Cesare Brandi16, segundo Salvador M. Viñas (2005).
Nenhuma destas teorias dos autores citados foi aceita como única no campo
disciplinar da conservação. Neste sentido Viñas (2005) ressalta a importância das Cartas
Patrimoniais, as quais são documentos normativos resultado de acordos17 entre
profissionais da conservação e especialistas. Até os dias de hoje as Cartas têm sido
publicadas com frequência em razão das “reformulações das conceituações no âmbito
da conservação patrimonial”, conforme José C. Nascimento (2008, p.105).
Inicialmente os bens patrimoniais eram reconhecidos pela sua excepcionalidade
com relação ao valor estético, monumental e arquitetônico. Mônica B. Starling (2009,
p.143) afirma que ao longo do tempo “novas categorias consideradas objeto de
preservação foram sendo acrescentadas ao rol do patrimônio cultural”, passando a
considerar a perspectiva urbana e valores imateriais. A importância de considerar o
entorno dos bens protegidos foi um dos acordos obtidos presentes nas Cartas
Patrimoniais. Neste sentido, a Carta de Veneza de 1964 “recomenda uma mudança de
critérios na seleção dos bens de interesse de conservação” (STARLING, 2009, p.143).
Artigo 1º - A noção de monumento histórico compreende a criação
arquitetônica isolada, bem como o sítio urbano ou rural que dá
testemunho de uma civilização particular, de uma evolução
significativa ou de um acontecimento histórico. Estende-se não só às
grandes criações, mas também às obras modestas, que tenham

14

Texto original Der Moderne Denkmalkutus. Sein Wesen und seine Entstehung,Viena y Leipzig, de
1903. Recentemente traduzido para o português, em 2013 (RIEGL, 2013).
15
Sobre os estudos de Giovannoni destacam-se: Renata C. Cabral (2013) e a tradução de textos
escolhidos deste teórico publicados pelo Ateliê Editorial (GIOVANNONI, 2013).
16
Na Teoria da Restauração de Brandi (2004, p.30): “a restauração constitui o momento metodológico de
reconhecimento da obra de arte, na sua consistência física e na sua dúplice polaridade estética e histórica,
com vistas à sua transmissão para o futuro”.
17
Segundo Beatriz M. Kühl (2010, p.289), as Cartas Patrimoniais são produto da discussão de um
determinado momento e se caracterizam por serem documentos concisos que “sintetizam os pontos a
respeito dos quais foi possível obter consenso, oferecendo indicações de caráter geral”, por isso “podem
ter papel importantíssimo na construção normativa relacionada à preservação dos bens culturais dos
vários países.”

33

1. O PATRIMÔNIO CULTURAL NO CONTEXTO CONTEMPORÂNEO

adquirido, com o tempo, uma significação cultural (CARTA DE
VENEZA, 1964, p.1-2, grifo nosso).

A Declaração de Amsterdã (1975) divulga o conceito de conservação integrada
ao desenvolvimento da cidade18, destacando a importância da vinculação das áreas de
interesse patrimoniais às realidades físicas e sociais da área urbana. Conforme
Nascimento (2008, p.108), nesta Carta: “passa-se a atribuir uma importância ‘cultural’
também ao entorno, no sentido de preservar uma ambiência, bem como integrá-lo como
um registro de marco temporal”.
Além das “obras modestas” citadas pela Carta de Veneza (1964), os documentos
de Amsterdã (1975) e Nairóbi (1976) evidenciam a importância cultural do entorno
destas áreas. A Carta de Nairóbi utilizou o conceito de “ambiência”19 para abordar o
entorno dos conjuntos tombados, definido como “o quadro natural ou construído que
influi na percepção estática ou dinâmica desses conjuntos, ou a eles se vincula de
maneira imediata no espaço, ou por laços sociais, econômicos ou culturais”.
Neste sentido, o documento de Nairóbi (1976, p.3, grifo nosso) recomenda que:
Cada conjunto histórico ou tradicional e sua ambiência deveria ser
considerado em sua globalidade, como um todo coerente cujo
equilíbrio e caráter específico dependem da síntese dos elementos que
o compõem e que compreendem tanto as atividades humanas como as
construções, a estrutura espacial e as zonas circundantes. Dessa
maneira, todos os elementos válidos, incluídas as atividades humanas,
desde as mais modestas, têm, em relação ao conjunto uma significação
que é preciso respeitar.

As Cartas demonstram a introdução de novos termos à discussão da conservação
de bens patrimoniais. O significado, a percepção, os laços sociais, as atividades
humanas relacionadas a um conjunto de significação cultural passaram a fazer parte dos
valores associados ao conceito de patrimônio. Estas modificações conceituais, entre
outros efeitos, queriam permitir que a vida cotidiana dos habitantes da cidade estivesse

18

Natália M. Vieira (2008) aborda inclusive a origem deste conceito na Itália, o qual pode ser também
denominado de conservação urbana.
19
Conforme Renata C. Cabral (2013), Gustavo Giovannoni forneceu contribuições importantes para a
introdução do conceito de “ambiente” na legislação relacionada à proteção do patrimônio cultural da
Itália. Ele influenciou inclusive a ampliação da conservação no seu país, que além do “monumento”
isolado passou a considerar também o entorno.
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atrelada aos bens alvo de proteção e não que fossem objetos apenas para visitação como
peças de museu.
Conforme Starling (2009, p.143), “uma consequência imediata da ampliação da
concepção de patrimônio é o estímulo a participação da comunidade nos procedimentos
de eleição e gestão dos bens patrimoniais”. Este estímulo à participação da população é
evidenciado no trecho abaixo da Declaração de Amsterdã (1975, p.4, grifo nosso); no
entanto, cabe destacar que, diferente do primeiro período do documento transcrito na
citação abaixo, entende-se nesta dissertação a importância da tarefa dos especialistas
como um dos sujeitos envolvidos com a conservação que possui função de embasar o
valor histórico e artístico do referido bem de interesse patrimonial. A apropriação do
bem pela comunidade pode acrescentar a ele outros significados, os quais são
importantes à memória e identidade social.
Mas a conservação do patrimônio arquitetônico não deve ser tarefa
dos especialistas. O apoio da opinião pública é essencial. A população
deve, baseada em informações objetivas e completas, participar
realmente, desde a elaboração dos inventários até a tomada das
decisões.

A Carta do México (1985) também evidencia a participação da comunidade,
inclusive defende a diversidade cultural, “alargando o campo dos bens elegíveis ao
patrimônio cultural de forma a abranger [...] obras materiais e não materiais”
(STARLING, 2009, p.143).
O patrimônio cultural de um povo compreende as obras de seus
artistas, arquitetos, músicos, escritores e sábios, assim como as
criações anônimas surgidas da alma popular e o conjunto de valores
desse povo: a língua, os ritos, as crenças, os lugares e monumentos
históricos, a cultura, as obras de arte e os arquivos de biblioteca.
CARTA DO MÉXICO (1985, p.4, grifo nosso).

Do exposto, destaca-se que o conceito de patrimônio cultural está relacionado à
ampliação dos valores associados aos objetos de conservação. No Brasil, desde o início
da institucionalização do patrimônio até os dias hoje ocorreu um processo análogo ao
internacional de modificações conceituais nas políticas de conservação das referências
culturais (materiais e imateriais).
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1.2. A ampliação do conceito de patrimônio no contexto brasileiro.
Conforme Maria Cecília L. Fonseca (2009), no Brasil a institucionalização do
patrimônio teve sua criação ligada às práticas do Estado Novo, regime autoritário
instituído pelo presidente Getúlio Vargas, na década de 1930. Neste período, as políticas
do Estado foram orientadas à construção da nação e da identidade nacional. Em 1937,
foi criado o SPHAN (Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) a fim de
preservar sob o foco da institucionalização o patrimônio histórico e artístico nacional. O
primeiro período de atuação do SPHAN (1937-1970) foi denominado por vários
autores, dentre os quais Fonseca (2009) de Fase Heróica.
Na Fase Heróica a mesma geração de artistas engajados no Movimento
Moderno esteve à frente das formulações do projeto de preservação do patrimônio
histórico. Conforme Paula Paoli (2012, p.184), a arte moderna no Brasil que teve
origem na década de 1920, possuía um “desejo de ruptura dos laços de dependência
cultural em relação à Europa”. Neste âmbito, a noção de patrimônio traz uma relação
com o conceito de modernidade, posto que:
A conceituação de modernidade como ruptura entre passado e
presente traria consigo uma construção do tempo em perspectiva. Não
se trata apenas de uma narrativa do presente moderno, mas de um
presente que se configura moderno em relação a um passado, do qual
também é imprescindível construir uma imagem (PAOLI, 2012,
p.182).

O Movimento Moderno no Brasil também se caracterizou pela busca por
expressões autênticas da cultura brasileira, no entanto, para os artistas modernos estas
expressões autênticas da cultura popular, não eram vistas como “um produto acabado”,
mas como “matéria-prima” para ser mediada pelo saber culto e então transformada em
“alta arte” (PAOLI, 2012, p.185). O Decreto-lei n. 25, de 30 de novembro de 1937,
deixa evidente que a cultura popular20 deveria estar numa categoria “menor” em relação
à arte erudita, que deveria ser inscrita na categoria de Belas Artes e inscrita no Livro do
Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico.
Conforme Lia Motta (1987), a busca pelos aspectos tradicionais da cultura
brasileira e o desejo de ruptura com os laços de dependência com a Europa resultou no
tombamento principalmente da arquitetura religiosa característica do estilo Barroco e da
20

A arte popular foi destinada ao Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico.
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arquitetura civil construída durante o período colonial. As Cidades barrocas mineiras
foram consideradas como exemplares significativos da identidade nacional que se
buscava formar. Lia Motta (1987, p.110) aborda a atuação do SPHAN na cidade de
Ouro Preto, a qual foi utilizada “como matéria prima para um laboratório de
nacionalidades de inspirações modernistas”. Por exemplo, a edificação do antigo Liceu
de Artes e Ofícios sofreu modificações em sua fachada eclética para adquirir feições
coloniais e se integrar com o entorno da cidade vista neste período como obra de arte
(ver figuras 3 e 4).

Figura 3: Prédio do antigo Liceu de Artes e Ofícios. Fonte: MOTTA (1987, p.111).

Figura 4: Prédio do antigo Liceu de Artes e Ofícios reformado para abrigar o Cine Vila Rica
(inaugurado em 1957). Fonte: MOTTA (1987, p.111).

Diante do exposto, pode-se destacar que o principal critério utilizado para as
constituições de patrimônios neste período inicial do SPHAN, foi o estético
(FONSECA, 2009; MOTTA, 1987). As preocupações com o valor histórico,
evidenciadas pelas teorias clássicas da conservação, ficaram em segundo plano nesta
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fase inicial do instituto. Por exemplo, exemplares ecléticos de meados do século XIX e
início do XX não tiveram sua importância reconhecida neste primeiro momento da
instituição21. Posto que o ecletismo se caracterizou pela apropriação de formas de
influências artísticas do passado da Europa (como a clássica e a gótica) e portanto, não
foi reconhecido no primeiro momento como exemplar da identidade nacional
(FONSECA, 2009).
Ao longo do tempo a prática preservacionista no Brasil sofreu reformulações,
decorrentes inclusive da ampliação do conceito de patrimônio que ocorreu
internacionalmente. Os problemas urbanos dos centros tradicionais ficaram mais
evidentes a partir da década de 1950. Conforme a literatura, a exemplo de Flávio Villaça
(2001), a deterioração dos centros foi expressão da perda de dinâmica econômica,
decorrente do modelo de produção do espaço adotado o qual foi centrado no
rodoviarismo22. Este modelo resultou na criação de novas áreas que geraram novas
necessidades de consumo e foram marcadas pela especulação imobiliária, alimentando o
ciclo do capital. As atividades de prestígio do setor comercial (e de serviços) e a parcela
mais abastada da população migraram dos centros tradicionais para estas novas áreas
(VILLAÇA, 2001).
Na década de 1950 houve uma expansão do turismo, esta atividade passou a ser
incentivada como forma de “acumulação capitalista” (NASCIMENTO, 2008, p.105). O
Governo e a recém-criada UNESCO23 passaram a estimular o turismo relacionado ao
patrimônio cultural como “alternativa de desenvolvimento de regiões sem condições de
conservação e valorização de seu patrimônio cultural”, conforme Márcia Chuva,(2012,
p.72). Neste contexto, por exemplo, as metrópoles do nordeste passaram a utilizar os
bens patrimoniais e suas belas paisagens naturais para atrair o turismo, incrementando
assim suas bases econômicas (NASCIMENTO, 2008). Segundo Chuva (2012), a
criação da UNESCO (em 1945) e a grande expansão do turismo contribuíram para o
processo de ampliação do conceito.

21

Só em fases posteriores da atuação da instituição é que o eclético teve sua importância reconhecida.
Conforme Annateresa Fabris (1993), esta influência artística configurou a imagem da modernização das
cidades e contribuiu para aumentar o repertório técnico brasileiro.
22
Conforme Boris Fausto, Durante o Governo do Presidente Juscelino Kubitschek (1956-1961),
indústrias financiadas pelo capital estrangeiro e voltadas para o consumo interno foram instaladas no país,
dentre elas prevaleceram às automobilísticas.
23
Sigla para a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura.
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Conforme Nascimento (2008, p.105), neste contexto “o termo cultura é
reavaliado, deselitizando-se24 e se expandindo” para incluir as “culturas minoritárias”, a
“cultura popular” e a “arquitetura menor”. Nas décadas de 1970 e 1980, a reavaliação da
cultura passa a fazer parte das políticas culturais, segundo Maria Cecília L. Fonseca
(2009, p.21), neste período “a orientação da política cultural desenvolvida no nível
federal foi no sentido de ampliar a noção de patrimônio e de estimular a participação
social, propondo uma relação de colaboração entre Estado e sociedade”.
A partir da década de 1980 a sociedade se mobilizou para a reconquista dos seus
direitos políticos perdidos com a Ditadura Militar, 1964-1985 (FONSECA, 2009). As
transformações políticas brasileiras resultaram na Constituição Federal de 1988, a qual
foi o marco legal da descentralização político-administrativa brasileira. Com a
Constituição, os Estados e Municípios passaram a ter autonomia para administrar o seu
desenvolvimento. Mônica B. Starling (2009, p.145-146) cita as entidades estaduais e
municipais criadas para fazer a gestão do patrimônio, ocasionando também a
“progressiva descentralização” da política patrimonial.
A Constituição de 1988 também foi marco legal da ampliação do termo
patrimônio para além de suas dimensões artísticas e históricas.
Art. 216: Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de
natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em
conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos
diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se
incluem: I) as formas de expressão; II) os modos de criar, fazer e
viver; III) as criações cientificas, artísticas e tecnológicas; IV) as
obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados
às manifestações culturais; V) os conjuntos urbanos e sítios de valor
histórico,

paisagístico,

artístico,

arqueológico,

paleontológico,

ecológico e cientifico (BRASIL, 1988, grifo nosso).

Na Carta de Petrópolis (1987), por exemplo, também é possível observar o
processo de ampliação da noção de patrimônio. Este documento ressalta a importância
dos Sítios Históricos Urbanos25 de abrigarem “os universos de trabalho e do cotidiano,
onde se manifestam as verdadeiras expressões de uma sociedade heterogênea e plural”
24

Com o turismo como atividade de lazer, “houve uma busca por parte de um público menos erudito, pela
visitação dos monumentos históricos” (NASCIMENTO, 2008, p.105).
25
Consiste na malha urbana merecedora de proteção, também denominada de patrimônio urbano.
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(Ibid., fl.1, grifo nosso). Neste documento é possível observar a inclusão de alguns
acordos obtidos nos documentos internacionais anteriores (como nos de Veneza,
Amsterdã, Nairóbi e México), citados no item anterior.
Com a Constituição de 1988 e as Cartas Patrimoniais, o patrimônio imaterial foi
adquirindo importância na proteção do patrimônio cultural. Neste âmbito, o IPHAN
institui a preservação do patrimônio imaterial através do Decreto 3.551, de 4 de agosto
de 2001. Conforme este documento, o registro deste patrimônio “terá sempre como
referência a continuidade histórica do bem e sua relevância nacional para a memória, a
identidade e a formação da sociedade brasileira” (BRASIL, 2000).
Do exposto, destaca-se que a partir da década de 1970 as práticas
preservacionistas vêm passando por um longo processo de construção democrática com
a inclusão de novos sujeitos, substituindo a ideia de unidade nacional pela de
diversidade cultural. Márcia Chuva (2012, p.73) afirma que na atualidade “a temática
do patrimônio cultural continua relacionada à questão das identidades, mas com novos
recortes, sem perder completamente a referência ao pertencimento nacional”. A
construção de identidades locais foi, portanto, acompanhada pela proliferação de
memórias. Então, patrimonializar passa a ter sentido de “selecionar um bem cultural
(objetos e práticas) por meio da atribuição de valor de referência cultural para um grupo
de identidade” (CHUVA, 2012, p.73, grifo nosso).

1.3. Políticas

patrimoniais

contemporâneas

inseridas

no

desenvolvimento urbano.
No recorte temporal desta pesquisa, que destaca o período 1990 até os dias
atuais, foi dada ênfase aos processos de intervenção em centros urbanos e os
rebatimentos sócio-físicos das políticas adotadas. Para Heliana C. Vargas e Ana Luisa
H. de Castilho (2006)26 os processos de intervenção em centros urbanos iniciados neste
período (1990 aos dias atuais) são caracterizados pela reinvenção urbana,

26

As autoras dividem os processos de intervenção em centros urbanos em três fases: Renovação Urbana
(décadas de 1950 a 1960), Preservação Urbana (décadas de 1970 a 1980) e Reinvenção Urbana (década
de 1990 aos dias atuais). A primeira fase foi realizada dentro da visão modernista e, portanto buscou
novas estruturas de cidade. A segunda fase foi caracterizada pela ampliação do termo de patrimônio
cultural, incluindo a participação social (VARGAS e CASTILHO, 2011).
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transformação da imagem de áreas degradadas para possibilitar a exploração econômica
através de parcerias público-privadas.
Segundo Izabela Tamaso (2012, p.21), na década de 1990, ampliou-se a “afeição
pelo patrimônio” cultural no contexto mundial. O patrimônio passou a ser acionado para
reforçar a competitividade e atratividade da cidade. O número de pessoas sensibilizadas
com o patrimônio cresceu, como um “efeito contágio”, se espalhando pelo mundo
(TAMASO, 2012).
Os investimentos nas ações de preservação se devem, em grande
medida, à necessidade de se reagir localmente às transformações das
estruturas da economia mundial, caracterizada tanto pela crise das
sociedades industriais, quando pelo crescente consumo e pela
expansão dos lugares de lazer (TAMASO, 2012, p.21).

O

Patrimônio

passou

a

ser

acionado

também

como

estratégia

de

desenvolvimento urbano, por isso a compreensão das intervenções em áreas
patrimoniais passa pela abordagem das transformações que ocorreram neste campo.
Conforme Natália M. Vieira (2007, p.54-55), no contexto brasileiro a descentralização
político-administrativa (a partir da Constituição de 1988) teve como consequências a
redução da função do Estado “como regulador e promotor” e a “associação entre a
esfera pública e privada”. O planejamento urbano passou a assumir caráter
empreendedor caracterizando o Planejamento Estratégico ou Emprendedorismo
Urbano (VIERA, 2007). Neste planejamento formulado dentro da lógica do capital o
valor econômico assume importância fundamental, posto que o retorno financeiro do
investimento é condição necessária para garantir os recursos privados.
Vicente Del Rio (2000) aborda os primeiros exemplos paradigmáticos de
sucesso do emprendedorismo urbano que ocorreram nas intervenções em centros
urbanos de cidades americanas por volta da década de 1980, como: Boston, Baltimore e
São Francisco. Através do capital público e privado, as antigas áreas centrais destas
cidades que tinham uma imagem de degradação se transformaram em área atrativa
voltada para o consumo e o turismo (DEL RIO, 2000). Na década de 1990, o modelo
americano se espalhou pela Europa (como em Barcelona e na área da Postdamer Platz
em Berlim) e América (como em Porto Madero na Argentina).
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A concepção de desenvolvimento urbano atual27, formulada nas últimas décadas
do século XX, é fundamentada no conceito de desenvolvimento sustentável, conforme
Daline M. de Souza e Natália M. Vieira (2011). A origem deste conceito está ligada a
preocupações comuns a diversas nações em como conciliar as mudanças necessárias ao
desenvolvimento e garantir as gerações futuras os recursos necessários ao atendimento
de suas necessidades básicas. Estas preocupações deram origem a documentos
internacionais e nacionais28 sobre o desenvolvimento sustentável. Este conceito
extrapola a dimensão ambiental, pois inclui também as dimensões social, política,
econômica e cultural (SOUZA e VIEIRA, 2011).
O conceito de desenvolvimento sustentável29, atualmente está presente no Plano
Diretor de municípios brasileiros. Com a descentralização político-administrativa que
ocorreu a partir da Constituição de 1988, o município assumiu o papel executivo central
e o plano diretor passou a ser o instrumento básico da política de desenvolvimento e de
expansão urbana. No âmbito do município o Governo vem buscando a participação dos
cidadãos nas decisões sobre as políticas públicas, inclusive os Planos Diretores vem
sendo construídos utilizando instrumentos de participação popular.
Conforme Vieira (2007, p.59), a “perspectiva teórica de conservação urbana” se
apresenta “como uma solução bastante positiva no sentido de garantir a preservação
sustentável de nosso patrimônio histórico”.
A conservação urbana, no caso das áreas históricas, é uma abordagem
de gestão e planejamento das cidades a qual situa-se no cerne das
questões que envolvem a noção de desenvolvimento sustentável,
especialmente porque, busca alterar os efeitos predatórios do ideário
da modernização sobre o patrimônio e também os seus efeitos
excludentes no contexto onde este está inserido. [...] Desta forma,
promover a conexão da gestão dos centros históricos com a gestão
urbana das cidades corresponde em articular a preocupação com o
patrimônio histórico à coesão social, dinamicidade econômica e
27

Substituiu a concepção tradicional formada durante o século XIX, a qual era “sinônimo de crescimento
econômico, industrialização e modernização” (SOUZA e VIEIRA, 2011, p.81).
28
Criados a partir das últimas décadas do século XX, como: Declaração da Conferência da ONU sobre
meio ambiente em Estocolmo (1972), Relatório de Brundtland (1983), Cúpula da Terra no Rio de Janeiro
(1992) que adotou a Agenda 21, dentre outros (ONU E O MEIO AMBIENTE, [sem data]).
29
Nesta pesquisa não entraremos na discussão propriamente dita da aplicação na prática deste conceito
nas intervenções urbanas, no entanto foi citado porque é parte do discurso que envolve o planejamento
urbano atual. Conforme Souza e Vieira (2011, p.81), este discurso aborda “o desenvolvimento enquanto
mudança social, cujo sentido último é a qualidade de vida das pessoas”.
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melhoria da qualidade de vida das pessoas (SOUZA e VIEIRA, 2011,
p.81-82).

Estudos sobre as intervenções em área patrimoniais30 revelam as dificuldades
das políticas implantadas em restringir os valores econômicos a um limiar que não
prejudique os demais valores pelos quais se preserva, principalmente os culturais que
incluem aspectos sociais. Estes estudos apontam, portanto o distanciamento entre o
discurso e a prática, para viabilizar os princípios da conservação integrada e os
relacionados ao patrimônio cultural. Para exemplificar a discussão dos rebatimentos
práticos das políticas patrimoniais contemporâneas, abordamos a seguir, com base em
pesquisas anteriores, os casos de outras cidades do nordeste – são elas, Salvador, Recife,
Icó e Sobral. O critério para seleção das cidades foi a proximidade com o contexto no
qual está inserido a cidade Natal.
1.3.1. Transformações sócio-físicas no patrimônio cultural de Salvador.
O centro histórico e alguns conjuntos periféricos de Salvador foram tombados
pelo IPHAN em 1959. Segundo Paulo O. Azevedo (2009), este tombamento constituiu
um desafio para o órgão, pois a área tombada estava inserida numa metrópole
economicamente muito dinâmica. Das ações de recuperação do Pelourinho que foram
sendo realizadas ao longo do tempo, abordamos em destaque aquelas implantadas a
partir dos anos 1990, que se estendem até os dias de hoje, através do Programa de
Recuperação do Centro Histórico (PCRHS).
Em 1980, o centro estava no auge de sua degradação física, devido ao
deslocamento de parcela mais abastada da população e das atividades econômicas de
prestígio para outras áreas da cidade. No entanto, uma parcela da população permaneceu
vinculada ao Pelourinho e suas imediações, como os moradores menos abastados, o
pequeno comércio e um significativo movimento cultural negro também resistiram no
Pelourinho e suas imediações (AZEVEDO, 2009).
Das intervenções no Pelourinho que precederam o Programa de Recuperação
(PRCHS), Daline M. de Souza e Natália M. Vieira (2011) abordam as intervenções
realizadas entre as décadas de 1970 e 1980, considerando-as pontuais (restauração de
edifícios isolados) e adotaram o conceito social do patrimônio, o qual tinha como
30

Estudos como os de: VARGAS e CASTILHO (2006); CHUVA (2012); NASCIMENTO (2008);
VIEIRA (2007); SOUZA e VIEIRA (2011); AZEVEDO (2009); CRUZ (2009); LEITE (2007); dentre
outros.
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premissa promover um projeto social que garantisse a permanência da população local
(composta principalmente pelas classes populares). No entanto estas intervenções
apresentaram dificuldades em conseguir recursos e não conseguiram reverter o quadro
de degradação do Pelourinho e suas imediações (SOUZA e VIEIRA, 2011). No início
da década de 1980 ocorreu uma mobilização dos órgãos do governo relacionados ao
patrimônio da cidade “para aquisição do título de Patrimônio Cultural da Humanidade”
da UNESCO, esta mobilização ocasionou a criação de um escritório técnico e em 1985
a conquista do título (SOUZA e VIEIRA, 2011, p.92).
A partir da década de 1990, intervenções mais radicais passaram a ser realizadas
no centro histórico, através do Programa de Recuperação do Centro Histórico de
Salvador (PRCHS) conduzido pelo Governo do Estado. Segundo Paula M. Braga e
Wilson Santos Júnior (2009), este programa tinha como estratégia transformar a área em
um produto de marketing, através da criação de um novo mix de uso para o local. A
estratégia de tornar a área um shopping a céu aberto está atrelada visão da cidade como
empresa o que caracteriza o emprededorismo urbano. O programa foi realizado em oito
etapas, sendo que as quatro primeiras ocorreram de 1992 a 1995 - 1ª fase - e as quatro
últimas de 1995 se estenderam até os dias de hoje - 2ª fase – (ver figura 5).

Figura 5: Etapas de intervenções no centro histórico de Salvador. Fonte: BRAGA e SANTOS JÚNIOR
(2009).

Segundo Braga e Santos Júnior (2009), na primeira fase do programa foram
realizadas intervenções: na área do antigo bairro Maciel, nas imediações da Igreja do
Passo, no Terreiro de Bom Jesus (ver figura 6), no Cruzeiro de São Francisco e em ruas
(como R. Gregório de Matos, R. do Carmo e R. do Passo). A unidade de intervenção
adotada foi o quarteirão, neles foram realizadas recuperações, implantados largos no seu
interior e criados estacionamentos. Nas áreas de intervenção foi criado um novo mix de
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usos voltados para o turismo com a predominância de: bares, restaurantes, galerias e
lojas (BRAGA e SANTOS JÚNIOR, 2009). Com o objetivo de mudar a imagem de
marginalidade da área houve uma maciça realocação de famílias para áreas da periferia,
em especial da área Maciel/Pelourinho, o que “contradiz com o princípio da
participação social” (SOUZA e VIEIRA, 2011, p.96-97).

Figura 6: Largo Terreiro do Bom
Jesus, Salvador. Foto da autora, out.
2012.

Em Salvador, a gentrificação que ocorreu com as intervenções foi bastante
visível. Conforme Neil Smith (2006, p.24), por definição o termo gentrificação é
utilizado para nomear o processo de substituição dos agentes em áreas urbanas, em que
parcela pobre de uma área degradada é substituída por uma parcela da classe média e/ou
alta atraída por “oferta de equipamentos culturais, lazer, consumo e concentração de
oportunidades de emprego”.
Segundo Paulo O. Azevedo (2009, p.107), a expulsão de parte da população não
impediu que eles se apropriassem da área de outras maneiras como: “ambulantes,
prestadores de servicios, usuarios y pequeños comerciantes”. A agenda de eventos
culturais que o Governo passou a manter no local colaborou para esta reapropriação dos
ex-moradores. Para Azevedo, o próprio mix criado falhou em ser auto-sustentável,
posto que muitos destes estabelecimentos não suportaram as baixas estações do turismo.
Segundo Braga e Santos Júnior (2009), na segunda fase foram realizadas
intervenções: na área da Praça da Sé, na R. do Passo, R. do Carmo e Largo do
Pelourinho (ver figura 7). Nesta fase foi mantida a custosa programação cultural, porém
bem sucedida na atração da população para a área. Para evitar insucessos da primeira
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fase, na segunda se admitiu o uso residencial e o comércio local, ou seja, aquele que não
era voltado para o turismo (AZEVEDO, 2009).

Figura 7: Largo do Pelourinho,
Salvador. Foto da autora, out. 2012.

A sétima etapa31, que teve início em 2003, previa o uso habitacional para
servidores públicos, para os quais, devido a estabilidade do cargo, ficava assegurada a
quitação da dívida da compra do imóvel (AZEVEDO, 2009). Porém neste momento um
grupo de famílias residentes na área de intervenção se articulou, criando um movimento
de resistência organizado. A Associação de Moradores e Amigos do Centro Histórico de
Salvador (AMACH), “teve como fundamento, denunciar, de forma organizada e
coletiva, o processo de exclusão social e expulsão dos moradores tradicionais do
Pelourinho” (HISTÓRIA..., 2002).
Os moradores conseguiram fazer prevalecer seu direito de permanecer no local,
o que resultou na revisão da sétima etapa, a qual passou a incluir habitações sociais em
seu escopo (AZEVEDO, 2009). Com esta conquista começa a ser desenhado em
Salvador um terceiro momento de intervenções, que apesar de não ser possível
mensurar os resultados ainda, pode-se destacar a implantação de habitação social dando
condições a manutenção de uma diversidade de públicos na área (SOUZA e VIEIRA,
2011; BRAGA e SANTOS JÚNIOR, 2009). O estímulo a habitação no centro de
Salvador para Azevedo (2009, p.109) é positivo, posto que ele considera que a

31

Esta etapa também incluiu verbas federais e internacionais provenientes do Programa Monumenta. Este
programa do Ministério da Cultura foi lançado na década de 90, possui recursos internacionais como os
do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) e os da UNESCO (Organização das Nações Unidas
para a Educação, Ciência e Cultura). O Programa também incentiva que se captem recursos do setor
privado.
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diminuição do número de moradias no centro nas primeiras etapas foi: “un golpe mortal
para la economía y la seguridad del barrio”.
A organização da população para adquirir o direito de permanecer no centro
histórico da cidade provocou a revisão de conceitos da política de enobrecimento
urbana. A incorporação desta população nas ações de gestão da área aponta possíveis
caminhos para a instalação de um processo mais democrático e para diminuir tensões
entre os agentes envolvidos através do diálogo. O caso de Salvador demonstrou que em
determinado momento ficou inviável continuar excluindo parcela da população da
valorização cultural da área. O que corrobora para embasar o argumento principal desta
pesquisa, de que as relações sociais pré-existentes no ambiente precisam ser
consideradas nas intervenções urbanas.

1.3.2. Transformações sócio-físicas no patrimônio cultural do Recife.
Na década de 1990, além de Salvador, no Recife também foi iniciado um plano
de intervenção marcado pelo planejamento estratégico no antigo centro da cidade. O
Plano de Revitalização do Bairro do Recife32, iniciado em 1993, continua a ser
implantado até os dias de hoje. Conforme Rogério P. Leite (2007, p.177), este plano é
uma “peça bem estruturada de planejamento estratégico” com “detalhada proposta de
ações a curto e médio prazo, com dimensionamento físico e estimativa de custos de
obras”.
A caracterização dos setores de intervenção, produto de um diagnóstico da área,
foi a “principal base de planejamento e execução do plano” (LEITE, 2007, p.176). Os
setores foram classificados em: consolidação urbana, intervenção controlada e
renovação urbana (ver figura 8). Conforme Natália M. Vieira (2007), o setor de
intervenção controlada deu origem ao conjunto tombado pelo IPHAN em 15 de
dezembro de 1998, o tombamento federal foi um dos requisitos para a inclusão no
Programa Monumenta.

32

Para a implantação dos projetos estruturadores do Plano estiveram entre as fontes de recursos o Banco
do Nordeste e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) no Programa de Desenvolvimento do
Turismo no Nordeste - PRODETUR (LEITE, 2007; VIEIRA, 2007),
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Figura 8: Setores de Intervenção. Fonte: Prefeitura da Cidade
do Recife - PCR (1997 apud LIRA e VIEIRA, 2010).

O projeto de impacto 1 deste Plano “tinha como meta principal criar uma área de
atração turística” (LEITE, 2007, p.183). Com este intuito foram realizadas
intervenções33 no quarteirão de animação da Rua do Bom Jesus, na Praça do Arsenal
(reforma), na Torre Malakoff34(reforma), Terminal Marítimo de Passageiros (reuso) e
na Praça do Marco Zero (reforma).
No setor de intervenção controlada destacam-se as intervenções para a criação
do chamado pólo Bom Jesus. Neste âmbito, as fachadas dos casarões da Rua do Bom
Jesus foram reformadas (ver figura 9), com auxílio da programação de eventos que a
prefeitura passou a manter nesta área e o esquema de segurança montado, o pólo tornouse um “agitado ponto de encontro” (LEITE, 2007). Ainda neste setor do bairro destacase o pólo Alfândega, o qual deu origem à transformação da antiga alfândega num
shopping para público de classe média alta35 (ver figura 10).

33

Em 2010 todas as intervenções do projeto de impacto 1 haviam sido realizadas (LEITE, 2007).
A Torre foi transformada em um Centro Cultural.
35
Conforme Vieira (2007), a inauguração do Shopping Paço Alfândega da autoria Carlos F. Pontual
ocorreu em 2003 e o projeto do edifício garagem foi de Paulo Mendes da Rocha em parceira com o
escritório paulista MMBB.
34
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Figura 9: Rua do Bom Jesus. Foto
da autora, ago. 2013.

Figura 10: Vista para o Shopping
Paço Alfândega. Foto da autora,
ago. 2013.

Os projetos da praça do Marco Zero e do Terminal de Passageiros estão
relacionados ao projeto estruturador do Waterfront (LEITE, 2007). O Waterfront
consiste na transformação da imagem da área situada na frente d’água da bacia
portuária. A reforma a Praça do Marco Zero gerou um espaço livre para espetáculos
públicos mantidos pelo governo. Os antigos galpões de estocagem situados nesta frente
d’ água também passaram a sofrer transformações.
O projeto de impacto 2 além da revitalização da Avenida Alfredo Lisboa,
também inclui intervenções no setor de renovação urbana onde situa-se o pólo Pilar.
Conforme Karina M. Lira e Natália M. Vieira (2010), as intervenções na área da
comunidade do Pilar deveriam ter sido realizadas entre 1997 e 2000, no entanto as ações
previstas ainda não foram concluídas e encontram-se atualmente paradas. Apesar de em
2009 terem sido captados recursos para a viabilização do redesenho da malha urbana da
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Favela do Rato, a criação de moradias e equipamentos de apoio (comércio, saúde,
educação e lazer) para os atuais moradores do local (LIRA e VIEIRA, 2010).
Rogério P. Leite (2007) analisou as transformações sócio-físicas que ocorreram
com a implantação de parte dos projetos estruturadores previstos no Plano de
Revitalização do Bairro do Recife até 2001, discutindo os “usos e contra-usos36”
resultantes da experiência urbana contemporânea do bairro. Durante o dia, Leite observa
que as ruas e praças da área revitalizada são espaços urbanos (dimensão puramente
urbanística) destinados a estacionamentos da população volante que utiliza a área no
horário comercial. Ao entardecer ele verifica a transformação do bairro, a montagem do
espetáculo para receber o público, o aumento do policiamento, a colocação de cavaletes
em locais estratégicos e o acender das luzes.
No período noturno, Leite (2007) observou o desenvolvimento de sociabilidades
na área revitalizada, as quais fornecem significado aos espaços transformando-os em
lugares. O Pólo Bom Jesus se firmou como lugar enobrecido no bairro, servindo de
ponto de encontro para um público mais abastado atraído por atividades de lazer e
consumo. Para manter a imagem - do local foram impostas restrições sociais no espaço
público tratado como uma extensão do espaço privado (LEITE, 2007.). Por exemplo, os
meninos em situação de rua que insistissem em transitar nesta área eram recolhidos pelo
Conselho Tutelar37.
Conforme Leite (2007), este processo de revitalização em parte do bairro,
impulsionou a afirmação espontânea do Pólo Moeda que imprimiu sua própria dinâmica
de usos e se firmou como um lugar antienobrecido. Neste pólo eram permitidas as
sociabilidades que não podiam ocorrer no Bom Jesus, propiciando a ressignificação do
espaço através de seu contra-uso. Se no Bom Jesus a espacialização das diferenças era
visível, nos eventos de grande escala na Praça do Marco Zero, excetuando os camarotes
não havia limites sociais. O processo de gentrificação de parte do bairro deu grande
visibilidade ao Marco Zero que passou a ser um lugar também de manifestações sociais
e políticas da cidade (LEITE, 2007).
Leite (2007) concluiu que apesar do Plano ter sido feito numa lógica cartesiana,
os contra-usos permitiram uma expansão de espaços e fronteiras que ultrapassaram o
36

O termo contra-usos está relacionado a subversão do uso esperado de um espaço regulado,
possibilitando que este se rompa “para dar origem a diferentes lugares, a partir da demarcação
socioespacial da diferença e das ressignificações que esses contra-usos realizam” (LEITE, 2007, p.215).
37
Através do Programa Hora de Recolher os meninos eram recolhidos durante a noite.
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embelezamento estratégico da política de gentrificação. Conforme os estudos citados,
no caso de Salvador e do Recife, foram dadas prioridades as políticas de
enobrecimento38 promovidas pelo urbanismo empresarial, no entanto, a população
excluída do processo continuou a se relacionar com a área de intervenção, participando
dos eventos culturais como espectadores ou exercendo atividade de âmbito local39
(comércio ambulante de lanches e produtos ou exercendo a atividade de “flanelinhas”).
Atualmente estão em andamento intervenções nos galpões da antiga área
portuária previstas no projeto estruturador do Waterfront. Betânia Brendle e Natália M.
Vieira (2012) abordam as recentes transformações dos galpões que se inserem no
Projeto Porto Novo e estavam subutilizados desde a década de 1980, quando houve a
transferência de parte das atividades do Porto para Suape. Neste projeto parte da
adequação destes antigos armazéns está sendo desenvolvida pela equipe técnica da
Operação Urbana Porto, sob coordenação do arquiteto Zeca Brandão. O armazém 11 é
projeto do arquiteto Carlos Augusto Lira e foi inaugurado recentemente. A estratégia de
transformação da imagem da área fica evidente com a demolição de um dos armazéns (o
de número 10) para dar lugar ao projeto do escritório Brasil Arquitetura, vencedor de
concurso (BRENDLE e VIEIRA, 2012).
Os empreendimentos-âncoras construídos na área patrimonial do Recife
assinados por arquitetos renomados no cenário local e nacional (como o Shopping e os
galpões) têm a estratégia de fornecer visibilidade a cidade no quadro de competitividade
global e, consequentemente, atrair investimentos para o seu entorno. Pedro Arantes
(2008) destaca o poder da imagem de um edifício “âncora” em modificar o seu entorno,
apontando como caso clássico o Museu Guggenhein de Bilbao projeto da ‘grife’ do
arquiteto Frank Gehry.
Nas políticas urbanas implantadas no patrimônio cultural de Salvador e Recife
em muitos momentos predominaram os valores econômicos sobre os valores culturais.
Em algumas fases as estratégias econômicas que possuem tendência ao enobrecimento
urbano coexistiram com políticas sociais, como a política habitacional para moradores
menos abastados do centro de Salvador (etapa 7 do PRCHS) e as fases em que o projeto
do Pólo Pilar foi levado adiante. No entanto, ainda existe um longo caminho para atingir
38

O termo enobrecimento urbano tem sido utilizado em lugar do termo gentrificação por autores como
Frúgoli Jr. e Rogério P. Leite (2007).
39
Conforme Milton Santos (2006) estas atividades fazem parte do subsistema informal e ocorrem
principalmente em locais com grande fluxo de pedestres.
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um maior equilíbrio entre os valores econômicos e culturais, o qual passa por uma
democratização do uso dos bens pelos diversos atores sociais envolvidos no processo.
1.3.3. Transformações sócio-físicas no patrimônio cultural de Icó e Sobral.
As cidades do sertão do Ceará, Icó e Sobral, também sofreram intervenções sob
a lógica do empreendedorismo urbano no seu patrimônio cultural. Conforme José C.
Nascimento (2008), as cidades de Icó e Sobral foram reconhecidas por representarem a
história do sertão nordestino, devido a este valor foram tombadas respectivamente em
1997 e 1999.
Esta atribuição de valor permitiu que Icó recebesse inclusive verbas federais
através do Programa Monumenta. As verbas do Programa foram vistas como salvação
para o município como um todo que estava “num claro estado de decadência
econômica” (NASCIMENTO, 2008, p.6). A estratégia de convencimento sob “álibi do
Patrimônio Cultural” apontou o “turismo como canal mais eficaz” para a obtenção da
revitalização do Município e sua área central. Nascimento (2008) observou que no
discurso das políticas e planos para Icó e Sobral existe um sentido de (re)descoberta das
cidades vinculado a reinvenção do lugar presente nos chamados planos estratégicos.
Nascimento (2008), assim como Leite (2007), observou na área patrimonial após
a revitalização: ressignificações do espaço e subversão dos usos esperados decorrente da
exclusão de certos agentes no processo. No caso de Sobral a revitalização da margem do
rio Acaraú (ver figura 11) não incluiu a população de baixa renda, que mora próximo da
margem revitalizada (NASCIMENTO, 2008).

Figura 11: Intervenção na
margem do Rio Acaraú,
cidade de Sobral-CE. Fonte:
http://www.arcoweb.com.br/

Nos locais revitalizados as práticas sociais da população de baixa renda que
vivia próximo ao rio continuaram a ocorrer, por exemplo, as lavadeiras continuaram a
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exercer sua atividade na margem do rio, para Nascimento (2008), momento em que são
estabelecidas sociabilidades entre estas mulheres. O autor também observa que o
gramado colocado na margem do rio foi apropriado por parte desta população, passando
a ser usado para partidas de futebol e como extensão das casas de porta e janela que
antes davam as costas para o rio.
Segundo Nascimento (2008), a atividade dos barqueiros que fazem a travessia
entre as margens do rio foi excluída da revitalização, visto que não é permitido atracar
os pequenos barcos no novo píer destinado às lanchas, por isso de treze barqueiros
restaram três. Os calçadões criados às margens do rio pela revitalização atraíram novos
usuários para a área e estão sendo bastante utilizados pela população da cidade,
principalmente no fim de tarde. O aumento do fluxo de pessoas também atraiu o
comércio ambulante principalmente os de lanche para o calçadão (NASCIMENTO,
2008). A presença desta atividade econômica também foi observada nos espaços
transformados de Salvador e Recife.
Na experiência urbana contemporânea destas duas cidades, Nascimento (2008)
destaca os contrastes percebidos entre a área revitalizada e a pré-existente, os quais
também foram percebidos por Leite (2007) em relação ao Recife. Conforme
Nascimento (2008), na parte monumental de Icó, o Largo Theberge teve seu areal
substituído por piso e manteve-se a escassez de arborização tornando o Largo mais
adequado à realização de espetáculos incentivados pelo governo, como o Forricó (ver
figura 12). Já os becos da área pré-existente, o autor os considera como “espaços de
contraste” por excelência, os quais têm sua apropriação livre definida pelas práticas
sociais e não pela lógica imposta pela intervenção.

Figura 12: Largo Theberge após
intervenção, cidade de Icó-CE.
Fonte: Nascimento (2008).

Nascimento (2008) apoiou a base teórica de sua análise no filósofo francês Henri
Lefebvre (principalmente na obra La Production de L’espace, de 1974) que utiliza o
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método regressivo-progressivo para analisar o espaço. O filósofo observa que as
práticas econômicas e políticas impõem um espaço abstrato, observando que sobre este
ambiente agem múltiplos fluxos que possibilitam a utilização do local de maneira
diferente da finalidade para o qual o local foi construído. Estes outros usos ele
denomina de espaço diferencial. Lefebvre destaca a necessidade de estudar as relações
provenientes da vida cotidiana para que a ordem distante (que produz o espaço abstrato)
e ordem próxima se articulem ao invés de se oporem, criando ambientes significativos
para os indivíduos.
Esta preocupação em fazer com que as ações sobre as áreas patrimoniais
somem-se às práticas sociais existentes (ou as favoreçam) é uma preocupação central
nesta dissertação e também está presente na bibliografia utilizada como referência.
Nascimento (2008) utilizou as contribuições teóricas de Henri Lefebvre para evidenciar
relações sócio-físicas semelhantes àquelas abordadas por Azevedo (2009) em Salvador
e Leite (2007) no Recife. Nos casos abordados das cidades do nordeste, pode-se
observar situação semelhante quanto à identificação de contrastes entre o concebido e o
vivido. Estes tendem a aparecer nas revitalizações que impõem uma ordem totalizante
no espaço, como observou Nascimento (2008), com base em Lefebvre, na experiência
contemporânea de áreas patrimoniais do sertão do Ceará.

1.3.4. As políticas contemporâneas e as relações sociais com a área
patrimonial
Os casos abordados em Salvador, Recife, Icó e Sobral demonstram que os
valores econômicos têm sido priorizados nas intervenções realizadas, ficando em
segundo plano os valores culturais. As áreas patrimoniais destas cidades passaram por
transformações físicas - nelas foram implantados mix de usos voltados ao lazer e ao
consumo. Estas estratégias têm a finalidade de transformar a imagem da área e atrair
usuários com poder aquisitivo médio ou alto, desta maneira acredita-se obter o retorno
financeiro do investimento.
As estratégias adotadas pelas intervenções citadas estão principalmente voltadas
a atrair visitantes para a área patrimonial, os quais frequentam eventualmente o local.
Estes espaços criados recebem pouco investimento no sentido de valorizar o uso
cotidiano. Pouco tem sido investido em políticas habitacionais e em estabelecimentos
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voltados às necessidades do dia-a-dia. Desta maneira, são priorizados usuários que
frequentam a área patrimonial eventualmente, em detrimento dos que estão diariamente
no local construindo relações duradouras com o ambiente.
Michel de Certeau (1996, p.195) destaca que o ato de tornar edifícios antigos
patrimônio vem acompanhado da “substituição dos destinatários” e da imposição de
uma visão totalizante. O autor afirma que os edifícios antigos são modernizados e
domesticados, passando a constituir uma “nova ortodoxia cultural”. Neste sentido
quando convém, a retórica do patrimônio deslegitima o discurso histórico e o da
memória coletiva. “Na maioria dos casos, o patrimônio seleciona, higieniza e opera uma
curetagem nas informações e bens culturais, para atender à demanda nacionalista ou
turística” (CERTEAU, 1996, p.31).
As intervenções realizadas nos casos citados impuseram uma lógica totalizante
(ou homogeneizante) sobre as áreas antigas da cidade, que são por natureza repleta de
relações sociais construídas ao longo do tempo. Neste sentido, Marc Augé (1994) critica
a similitude dos espaços criados na supermodernidade que fazem do antigo um
espetáculo para o turismo de massa. Augé (1994) utiliza o conceito de não-lugar40 para
se referir aos espaços criados que não criam identidade, nem relações sociais e não são
históricos. Neste sentido ele destaca o paradoxo de que o jogo social parece acontecer
mais em outros lugares do que nos espaços criados na supermodernidade.
Os casos abordados (em Salvador, Recife, Icó e Sobral) demonstram que as
práticas sociais tendem a aparecer e ou sobreviver nos espaços criados e no seu entorno.
Em Recife os investimentos no enobrecido Pólo Bom Jesus impulsionaram a afirmação
espontânea do antienobrecido Pólo da Moeda. Em Icó a imposição de uma ordem
distante no Largo Theberge não impediu a sobrevivência da apropriação livre dos becos.
Em Salvador a população pobre expulsa nos primeiros anos de intervenção continuou a
se relacionar com a área principalmente em dias de eventos e na mais recente fase de
intervenção parte desta população conquistou o direito de permanecer morando na área.
Neste sentido, entendemos que para as intervenções contemporâneas se
constituírem em lugares - os quais são identitários, relacionais e históricos na definição
de Augé (1994) - é preciso que as relações sociais pré-existentes sejam levadas em
consideração na gestão patrimonial. Desta maneira também se pode aproximar o
40

Augé (1994) utiliza a definição antropológica de lugar, a qual inclui as relações sociais com um
ambiente e seus significados para determinados grupos da sociedade.

55

1. O PATRIMÔNIO CULTURAL NO CONTEXTO CONTEMPORÂNEO

conceito de patrimônio cultural da prática, posto que este conceito é resultante de um
longo processo de democratização dos bens que teve início na década de 1970 e que
inclui a participação dos diversos grupos da sociedade.
Incluir as relações sociais pré-existentes na gestão patrimonial implica
considerar o universo de representações que os bens patrimoniais possuem para as
diversas partes interessadas (dos especialistas aos usuários). O conceito de
representação41 pode ser definido “como o processo pelo qual membros de uma cultura
usam a linguagem para produzir significado”, conforme Izabela Tamaso (2006, p.249).
Segundo Salvador M. Viñas (2005), a importância do bem patrimonial vem dos
significados atribuídos pelos sujeitos num universo de significados em confronto. Neste
sentido, o autor aborda no contexto contemporâneo a importância da “intersubjetividade” na conservação que deve ser entendida como resultado de prioridades
identificadas pelas partes interessadas, de especialistas à população de maneira geral.
Com vistas a contribuir para a construção de políticas patrimoniais que incluam de
maneira mais ampla as relações entre os usuários e os bens culturais utilizamos como
recorte o caso dos dois barros mais antigos de Natal-RN (cidade fundada em 1599).

41

O conceito de representação é chave em vários campos do conhecimento, como: Antropologia,
Psicologia, Filosofia, História e Geografia. Com “a virada cultural na pesquisa histórica contemporânea”
este conceito passou a receber destaque especial, como afirma Ciro Cardoso (2000, p.11). A História
passou a abordar as representações sociais dos diversos grupos da sociedade, deixando de abordar o
discurso dominante como universalizante. Estas outras representações sociais são abordadas por autores
como: Roger Chartier, Carlo Ginzburg, Michel Foucault, Pierre Bourdieu e Michel de Certeau
(CARDOSO, 2000).
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Este capítulo aborda as representações e significados que têm sido associados à
Cidade Alta e Ribeira em registros memorialísticos da cidade e nas políticas urbanas
patrimoniais. Para tanto, parte-se de considerações históricas sobre a formação da área
de estudo. Em seguida são analisados os registros memorialísticos de Natal - dentre eles
o de Luís da Câmara Cascudo - em busca de compreender a imagem de cidade que as
memórias contribuem para construir. A análise das representações e significados
construídos sobre a área de estudo, recai, por fim no processo de reconhecimento
institucional de valor patrimonial e na gestão da área urbana dos bairros gênese da
cidade.

2.1. Considerações históricas e registros memorialísticos sobre a área de
estudo.
Conforme Giovana Oliveira (2008), o surgimento da cidade de Natal (fundada
em 1599) esteve associado à necessidade do Governo Português de defender a costa
brasileira. O Forte dos Reis Magos foi construído para possibilitar a defesa do território
e num platô elevado às margens do Rio Potengi desenvolveu-se um pequeno povoado.
O acesso a cidade era realizado através do rio (na época, chamado de Salgado). Segundo
Rubenilson Teixeira (2009), no perímetro de uma “praça” (que inicialmente tinha
feições de um descampado) foram construídas edificações, dentre elas a Igreja Matriz e
a Casa de Câmara e Cadeia.
No século XVIII a cidade expandiu-se lentamente para a Ribeira numa região às
margens do Rio Potengi (OLIVEIRA, 2008). Estas duas áreas urbanas foram se
desenvolvendo lentamente42 até o século XIX, praticamente independentes, pois eram
separadas fisicamente por uma área alagada do Rio, tendo como única ligação a Ladeira
da Cruz - posteriormente Av. Junqueira Aires (ver figura 13) - que era íngreme e
precária (SIMONINI, 2010).

42

Os mapas de Natal em 1690, 1790 e 1840, feitos pela equipe do IPHAN com base em documentos
históricos, demonstram a conformação urbana da cidade de Natal do período colonial ao império (ver
anexos 1 e 2), fortemente marcada pela presença de duas áreas urbanas Cidade Alta e Ribeira.
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Figura 13: Cidade Alta à esquerda e Ribeira à direita. Mapa elaborado em 1864 (primeiro mapa
conhecido de Natal) e presente no Atlas do Império do Brasil. Fonte: Candido Mendes de Almeida (1868,
apud Ferreira et al., 2008).

Em 1808 o Brasil passou à condição de Reino Unido, recebeu a corte portuguesa
e abriu os portos às nações amigas (FAUSTO, 2008). Segundo Annateresa Fabris
(1993), neste contexto influências artísticas externas começaram a chegar ao país,
inicialmente o neoclássico e depois as várias vertentes do eclético. O ecletismo surgiu
na Europa produto de um vasto estudo dos elementos do passado realizado por
intelectuais do século XIX. O prefixo “neo” justaposto ao estilo de origem foi utilizado
para classificar edificações ecléticas que se caracterizaram apenas pela repetição de um
modelo do passado e o termo eclético foi empregado principalmente para fazer
referência a mescla de modelos numa mesma construção (FABRIS, 1993).
Pelo distanciamento de Natal dos principais núcleos urbanos da época estas
influências acadêmicas passam a chegar com mais intensidade nas últimas décadas do
século XIX e início do século XX. Neste período, conforme Ângela L. Ferreira et al.
(2008), a cidade passou por transformações para a conformação de uma cidade
‘moderna’, em oposição aos padrões ‘coloniais’ (ver figura 14). As reformas urbanas
realizadas tiveram o objetivo de criar um ambiente com os padrões higienistas e
provocar o refinamento no comportamento da sociedade.
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Figura 14: “Praça” André de Albuquerque c. 1904, ainda com feições do período colonial.
Fonte: Bougard (1904, apud SIMONINI, 2010).

Segundo Giovana Oliveira (2006, p.111):
Os vinte e cinco primeiros anos do poder republicano em Natal, entre
1889 e 1913, caracterizam-se pelo grande investimento que o poder
público realizou para transformar essa cidade, resolvendo problemas
de insalubridade; assegurando a limpeza e o asseio das ruas, becos,
praças e residências; reformando esteticamente ruas; introduzindo no
cenário urbano o sistema de abastecimento de água e esgoto,
iluminação (inicialmente com gás etileno, depois elétrica), transportes
(bondes), comunicação (telégrafo e telefonia); dotando a cidade de
infra-estrutura urbana geral (escolas, hospitais, cadeia pública, bancos,
teatro, cinema); reconstruindo e construindo novos edifícios e
executando as obras do porto de Natal.

O “desenvolvimento econômico propiciado pelo porto da cidade” e os avanços
técnicos, permitiram a transformação da antiga área alagada do Rio Potengi na Ribeira
em uma praça ajardinada em conformidade com os padrões modernos da época
(SIMONINI, 2010). Além do jardim foram realizados serviços de drenagem e elevação
do nível do piso do local. A Praça Augusto Severo (antiga Praça da República) foi
inaugurada em 1902 (ver figura 15).
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Figura 15: Pç. Augusto Severo, em cartão postal da década de 1910.
Fonte: Manoel C. Neto - nataldeontem.blogspot.com.br

Também foram realizadas transformações urbanas na Av. Junqueira Aires,
antiga Ladeira da Cruz (ver figura 16). A avenida foi dotada de calçamento definitivo
com arborização, iluminação e ainda com infraestrutura para a passagem dos bondes
(SIMONINI, 2010). Com isto, aumentou-se a integração entre a Cidade Alta e a Baixa.
Outras vias e praças importantes da cidade receberam estas melhorias urbanas.

Figura 16: Av. Junqueira Aires na década de 1930.
Fonte: Manoel C. Neto. In: NATALDEONTEM.

Nas transformações físicas implantadas neste contexto as edificações receberam
características ecléticas, como é possível observar na estação elevatória construída na
Ribeira (ver figura 17). Este elemento da infraestrutura ligada ao saneamento presente
no Plano Geral de Obras (1935/39) do Escritório Saturnino de Brito demonstra também
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a preocupação estética do urbanismo sanitarista em “aformozear” a cidade (FERREIRA
et al., 2008).

Figura 17: Estação elevatória, na Ribeira.
Fonte: Escritório Saturnino de Brito (1939, apud FERREIRA et al., 2008).

No final da década de 1930, na área urbana de Natal destacavam-se dois eixos
viários (OLIVEIRA, 2008). O primeiro deles era a Avenida Tavares de Lira na Ribeira,
que continha o cais (ver figura 18), porta de acesso à cidade, bem como concentrava as
atividades comerciais e políticas da cidade. O segundo, a Avenida Rio Branco na
Cidade Alta que havia passado por diversas intervenções públicas, incluindo o seu
prolongamento que vai se constituir na segunda ligação do bairro com a Ribeira (ver
figura 19). Nesta década a Avenida Rio Branco - “aprazível e bela aos olhos da
população” - passa a se destacar inclusive mais do que a Praça André de Albuquerque,
considerada marco zero da cidade (OLIVEIRA, 2008, p.38).

Figura 18: Avenida Tavares de Lira em 1920/1922.
Fonte: POMBO, 1922. In: OLIVEIRA, 2008.
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Figura 19: Cruzamento da Rua João Pessoa com Avenida Rio Branco.
Fonte: Acervo Diário de Natal. In: OLIVEIRA, 2008.

No período da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), tropas norte-americanas
foram instaladas em Natal devido à posição estratégica da cidade no vôo entre
continentes (OLIVEIRA, 2008). Na década de 1940, a Ribeira (porta de entrada da
cidade) apresentou um expressivo desenvolvimento econômico. Neste cenário as
atividades comerciais da Av. Tavares de Lira e das “ruas estreitas ao seu redor”, como a
R. Dr. Barata tiveram grande destaque. Oliveira (2008, p.144) aborda que no contexto
de restrições impostas pela guerra apenas os “comerciantes prosperavam, estimulados
pelo crescimento da demanda e pelo aumento de dinheiro circulante na cidade”.
A história da cidade de Natal é fortemente marcada pelos registros
memorialísticos deixados por Luís da Câmara Cascudo, intelectual importante que fez
parte da elite política natalense. Em 1947, ele publicou o livro A história da cidade de
Natal, abordando temas desde a fundação da cidade até a década de 1940 (contexto da
Segunda Guerra Mundial). Conforme Ângela L. Ferreira e George A. Dantas43 (2009,
p.158), os registros de Cascudo exerceram forte influência na “construção de
significados” em prol da modernização da cidade.
Ferreira e Dantas (2009, p.161) destacam que apesar do caráter de coletânea, o
livro não é “assistemático” como parece à primeira vista, pois apresenta “de forma não
linear, estruturando-se pouco a pouco” a tese de que a cidade de Natal só passaria a ser
cidade de fato com os ciclos de modernização do início do século XX. Segundo Ferreira
e Dantas (2009, p.160), Cascudo procurou “registrar a memória da cidade e construir a

43

Os autores analisam algumas produções de Cascudo, das décadas de 1920 a 1940, com destaque para o
livro A história da cidade de Natal.
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sua história” e a obra de 1949 se tornou “uma das principais – senão a principal – porta
de entrada à história da cidade”.
Oficialmente existe a Cidade de Natal há trezentos e trinta anos.
Relativamente parece com esse título há oito ou nove anos. Ou
melhor, imita cidade recém fundada, se o enviesamento das artérias
não denunciasse a velhice (CASCUDO, 1929b: 01, apud FERREIRA
e DANTAS, 2009, p.166).

Com os registros de Cascudo podemos observar o caráter da memória de estar
relacionada à construção de significados. O autor colaborou com a construção de um
contexto propício a realização das reformas urbanas do início do século XX. Ampla
literatura acerca da memória aborda a natureza dialética deste fenômeno cognitivo,
suscetível a lembrança e ao esquecimento44. Neste sentido, questionamos quais
elementos sócio-físicos do passado estes registros colaboram para conservar e para
apagar.
Os registros memorialísticos de Cascudo demonstram seu posicionamento no
debate cultural da época, contribuindo para a construção de uma conjuntura possível
para a modernização da cidade. Neste sentido, deixa claro seu ponto de vista ante ao
dilema do progresso, entre o novo e o antigo. “Não há, para Cascudo, dicotomia.
Preservar e valorizar os costumes e as práticas populares não significava preservar o
espaço da cidade tradicional. Essa sobreviveria no registro da memória e da história que
o próprio Cascudo ajudaria a construir e a sedimentar” (FERREIRA e DANTAS, 2009,
p.168).
Na crônica Natal uma Cidade Sempre Nova (publicada em 1949) fica evidente o
posicionamento de Cascudo. Nela o autor afirma que as construções simples da cidade
foram feitas para durarem pouco e sendo, portanto, constantemente reconstruídas,
restando quase nada dos séculos anteriores ao século XIX. Para o autor: “Natal é uma
cidade sempre nova, sem casario triste e sujo, sem sobradões lúgubres que ainda o
Recife é obrigado a manter” (CASCUDO 1949, In: LIMA, 2008). Outros registros
memorialísticos45 sobre a capital corroboram para a lembrança e o esquecimento das
44

A literatura utilizada como referência para a abordagem da memória como um dos conceitos chave do
caminho de análise é detalhada no capítulo seguinte.
45
Além dos registros memorialísticos, outros discursos da elite política favoreceram a modernização da
cidade. Giovana Oliveira (2006) e Pedro Lima (2008) analisam o discurso proferido na Conferência de
Manoel Dantas, de 1909, Natal daqui a cinqüenta anos, que expressou os desejos desta elite. Giovana
Oliveira (2008) utilizou as crônicas como fonte para a compreensão da experiência vivida e das
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partes da cidade, por isso eles são importantes para a compreensão das representações e
significados acerca dos bens culturais legados do passado, que é o foco de discussão
nesta dissertação.
Os registros memorialísticos de Natal evocam diversos elementos do passado
sobre a Cidade Alta e Ribeira46, revelando um caráter de nostalgia de um tempo de ouro
da cidade. Nas crônicas do livro Nossa Cidade Natal as memórias da cidade
provinciana são relatadas por seus habitantes, principalmente poetas e prosares. Devido
ao enorme prestígio adquirido por Cascudo47, é sua a primeira crônica desta coletânea.
Ele destaca a simplicidade da cidade em sua infância: “Na minha meninice, Natal era
uma cidade de 30 mil habitantes, iluminada por 90 candeeiros de querosene, sem
transportes, dividida em dois grandes bairros: a Cidade Alta e a Cidade Baixa, ou seja, a
Cidade Alta e a Ribeira” (CASCUDO In: NATAL, 1984, p.1).
Lauro Pinto, no livro Natal que eu vi (publicado em 1971), também colabora
para construir a memória de Natal. Ele descreve a Ribeira citando seus limites
nomeadamente o Cais do Porto, o Rio Potengi e a Praça Augusto Severo. Citou a pouca
ventilação, o calor e os frequentes alagamentos da Ribeira. Destacou o período de
apogeu econômico do bairro, descrevendo-o como o mais movimentado de Natal. “Era
o bairro da maioria dos homens ricos de Natal, do comércio mais variado, das grandes
lojas, casas comerciais e emprêsas” (PINTO, 1971, p.25). O local do Carnaval de rua,
dos Clubes, da grande movimentação do Porto, da rede Ferroviária (antiga Great
Western), dos hotéis da cidade, do cinema Politeama, do Teatro, da Escola Doméstica
(apenas de moças) e do Grupo Escolar Augusto Severo. Relembra os dias de
competição dos clubes de remo (Esporte Clube de Natal e Centro Náutico de Remo) no
Rio Potengi que eram dias de festa na Ribeira.
Bairro importante também no cenário político, possuía o café “Cova da Onça”
que foi “o Quartel General do Partido Popular, depois U.D.N, e hoje, podemos dizer a
ARENA. Ali reuniam-se os políticos adeptos dos chefes políticos, entre êles: José
Augusto Bezerra de Medeiros e Rafael Fernandes” (PINTO, 1971, p.31). No contexto
transformações ocorridas nas décadas de 1930 e 1940, principalmente as de Danilo (Aderbal de França),
publicadas no Jornal A República.
46
Devido ao recorte da pesquisa foi dado enfoque nos registros relacionados à Cidade Alta e Ribeira, que
até meados do século XX foram centro da vida urbana da cidade.
47
Ele nasceu na Ribeira e morou mais de 40 anos na divisa entre este bairro e a Cidade Alta. Os textos de
Cascudo se apóiam na pesquisa documental, nas memórias do próprio autor e outras fontes, como a
história oral (CASCUDO, 1999[original de 1947]; Lima, 2008).
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da Segunda Guerra Mundial lembra a concentração de cabarés e casas de diversão,
destacando esta promiscuidade como o “principal defeito” do bairro, pois ocorriam ao
lado de casas de família que lá haviam. Lauro Pinto também relata que com o fim da
Guerra houve a diminuição do dinheiro circulante na Ribeira e muitos estabelecimentos
comerciais passaram a se fixar na Cidade Alta (no entorno da Av. Rio Branco) e no
Alecrim (bairro vizinho).
Até esta “invasão do comércio” a Cidade Alta era um bairro quase
exclusivamente familiar e de população numerosa (PINTO, 1971). Além das
residências, nesta área da cidade estavam as principais repartições e entidades, como:
Palácio do Governo Estadual e Municipal, Quartel da Força Federal, Quartel da Polícia
Militar, Tribunal de Justiça, Liceu Industrial, dentre outros. Sobre os locais de
sociabilidade da época, ele destaca elementos situados na Av. Rio Branco, que na
década de 1930, após passar por transformações urbanas, havia se destacado como
“Coração de Natal” (PINTO, 1971, p.40). São exemplos destes locais o Mercado
Público Municipal48 - que conforme o autor “era o lugar onde se sabia de todos os
acontecimentos, quer políticos ou sociais” - e o “Grande Ponto”.
Ontem, como ainda hoje penso, ainda perdurará por muitos anos, o
maior e mais movimentado ponto de reunião dos ‘papos’ de Natal: a
fortaleza denominada Grande Ponto. Lugar de reunião das conversas
infindas, dos partidos políticos em assembléias extra-oficiais dos
encontros amorosos, das discussões esportivas, da exibição de
vestidos novos, dos aposentados e vagabundos, das fofocas e, mais
ainda, do falatório da vida alheia. [...] Mas hoje, como ontem o
Grande Ponto, a Cidade Alta é o coração de Natal. O movimento hoje
é enorme. Lojas e estabelecimentos modernos e artisticamente
ornamentados. Ótima iluminação. Pelas 17 horas temos a impressão
de que estamos em uma cidade grande (PINTO, 1971, p.36, grifo
nosso).

Uma das tradições que o tempo apagou foi a Feira do Passo da Pátria, como
relata Lauro Pinto (1971, p.40) ela “marcou época”: aos sábados “vinha muita gente de

48

Havia um mercado no bairro desde 1892, este foi demolido para a construção do Mercado Público
Municipal, o qual funcionou de 1937 até a década de 1960 - quando foi destruído por um incêndio
(PINTO, 1971). Neste terreno situado na Av. Rio Branco, atualmente funciona o prédio construído para
ser o Banco do Brasil.
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toda Natal fazer compras”. A feira estava fadada ao esquecimento, pois segundo o autor
“Era o lugar mais sujo, pobre e desgraçado de Natal”, à noite se transformava em
violência, prostituição, “forrobodó e cachaça”.
Os espaços de sociabilidade tradicionais da Cidade Alta e Ribeira foram sendo
rompidos com as transformações da cidade: “O Tempo, a Civilização, o Progresso e o
Destino devoraram tudo: coisas boas e ruins” (PINTO, 1971, p.41). As crônicas do livro
Nossa Cidade Natal também destacam os antigos locais de sociabilidade, como:
“Grande Ponto, Reis Magos, Natal Club, Majestic, Mercado, Rex, Royal, São Luís,
Cova da Onça, rua Chile, Dr. Barata, Tavares de Lira, Rio Branco”, (MELO FILHO In:
NATAL, 1984, p.77).
Mudaria Natal ou mudei eu?’ Nada disso, nós mudamos juntos. Na
cidade, o progresso e os moderno/modismo destruíram as formas de
moça provinciana, vestindo-a de longos espigões que emparedam a
brisa, sufocam as árvores e as praças. Em mim a pátina do tempo
transformou-se em rugas, em cabelos brancos, em cansaço dos aclives
e em uma lírica e imensa saudade. (SEVERO NETO In: NATAL,
1984, p.10)

A modernização da cidade, o rápido aumento demográfico e a expansão da
cidade que ocorreram no século XX trouxeram grande impacto a área antiga de Natal.
Conforme Ferreira e Dantas (2009), para os registros memorialísticos da cidade, a
década de 1940 tornou-se “um marco a separar a cidade moderna” em expansão de
“uma antiga cidade” lenta e tranqüila, a imagem romantizada do passado foi, portanto,
rompida pelo contexto da Segunda Guerra Mundial.
[...] as reformas urbanas não transformam ou destroem a dimensão
física da cidade apenas; ao fazê-lo, alteram, muitas vezes
radicalmente, os espaços de sociabilidade tradicional, rompem os
tecidos históricos e sociais das atividades populares. Cada vez mais
circunscrita e alijada dos espaços centrais, a cidade dos folguedos
populares, das cheganças, dos reisados, dos emboladores, os espaços
da manifestação popular seriam apartados. (FERREIRA e DANTAS,
2009, p.159)

Nos registros memorialísticos da cidade destacamos a presença dos estudos de
Cascudo como porta de entrada para a história da cidade, bem como os locais de
sociabilidade até meados de 1940 - quando Cidade Alta e Ribeira ainda eram áreas
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centrais da dinâmica urbana da cidade. Os registros também revelam que a década de
1940 tornou-se um marco a separar a cidade moderna em expansão de uma antiga
cidade, lenta e tranqüila, que deixou uma imagem romantizada do passado. Estes
elementos evidenciados na memória da cidade serviram a análise das lembranças
relatadas pelos usuários acerca da área de estudo que foi abordada no último capítulo.

2.2. Reconhecimento de valores patrimoniais e a gestão dos bens
culturais da área de estudo.
O método utilizado para discutir a percepção atual dos usuários parte de
considerações históricas sobre a área de estudo, passa pela compreensão da imagem da
Cidade Alta e Ribeira nos registros memorialísticos da cidade e por fim aborda o
processo de reconhecimento de valores e de gestão dos bens culturais. As ações voltadas
à preservação do patrimônio49 abordadas nos itens a seguir deste capítulo foram
identificadas no mapa da área de estudo (ver figura 20) para facilitar a comparação com
os resultados da pesquisa de campo sobre as representações e significados da Cidade
Alta e Ribeira.
2.2.1. Primeiros passos, tombamentos isolados na Cidade Alta e Ribeira.
Após a década de 1940 o desenvolvimento urbano de Natal foi centrado no
rodoviarismo, marcado pela criação de novas áreas que atraíram moradores e atividades
econômicas. Neste contexto, a Cidade Alta e Ribeira perderam papel de destaque no
cotidiano da cidade, assim como potencial de atrair investimentos (públicos e privados)
e parte do seu casario ficou subutilizado.
Na década de 1960 o IPHAN reconheceu como patrimônio (ou seja, tombou) o
Sobradinho (em 1963) e o Palácio Potengi (em 1965). Conforme Pedro de Lima (2002),
o Sobradinho foi a primeira edificação assobradada da cidade e é um dos poucos
exemplares da arquitetura civil produzida no período colonial. Este bem patrimonial
(situado na R. Conceição) foi construído entre 1816 e 1820 para residência de um
proprietário pertencente à elite natalense da época. Segundo Jeanne Nesi (2012, p.43),
de 1925 até 1927 “o prédio abrigou o Sindicato Geral dos Trabalhadores, dirigido
49

O esboço inicial da abordagem das ações relacionadas à preservação do patrimônio em Natal foram
anteriormente apresentadas e publicadas no ARQUIMEMÓRIA 4 - Encontro Internacional sobre
Preservação do Patrimônio Edificado (ASSUNÇÃO, 2013).
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por Café Filho”. Em 1962, foi adquirido pelo Governo do Estado e a partir de 1979
passou a funcionar o Museu Café Filho50 (ver figura 21).

Figura 21: R. da Conceição (na Cidade
Alta), Museu Café Filho em destaque.
Foto da autora, fev. 2013.

O Palácio Potengi foi construído entre 1866 e 1873 e tombado por ser uma das
obras neoclássicas51 mais importantes do Rio Grande do Norte (ver figura 22) – projeto
do engenheiro Ernesto Augusto Amorim Vale (LIMA, 2002). A partir de 1902 passou a
ser sede do Palácio do Governo e atualmente funciona a Pinacoteca do Estado, sendo
também conhecido como Palácio da Cultura.

Figura 22: Palácio Potengi, Cidade Alta.
Foto da autora, ago. de 2013.

[...] foi construído em dois pavimentos, com partido de planta
retangular. Possui telhado de quatro águas, arrematado por platibanda
corrida. Apresenta uma fachada perfeitamente simétrica. Possui
50

Em homenagem ao primeiro norte-rio-grandense a ocupar a presidência da República. Conforme Boris
Fausto (2008), Café Filho ocupou a presidência da República entre 1954-1955 após a morte do presidente
Getúlio Vargas.
51
O neoclássico é um exemplar eclético que se caracteriza pela repetição de apenas um modelo do
passado.
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portada central, com três vãos em arcos plenos emoldurados por
colunas e cunhais, ladeados por janelas de vergas retas. O pavimento
superior apresenta janelas rasgadas, com guarda-corpos de ferro, e na
parte central uma sacada corrida. (NESI, 2012, p.56)

Na década de 1980, a Fundação José Augusto - criada em 1963 e responsável
pela política cultural do nível estadual - tombou uma quantidade significativa de
edificações isoladas na Cidade Alta e Ribeira. Foram tombados: o Convento Santo
Antônio (em 1983), Teatro Alberto Maranhão (em 1985), Igreja Ns. Sra. do Rosário dos
Pretos (em 1987), Instituto Histórico e Geográfico do RN e seu anexo (em 1987),
Capitania das Artes (em 1988), Memorial Câmara Cascudo (em 1989) e antigo Palácio
do Governo na Rua Chile (em 1989). Os bens reconhecidos como patrimônio pelo
Estado foram inscritos nos Livros de Tombo e passaram a ter proteção jurídica através
do Decreto nº 8.111, de 12 de março de 1981.
As igrejas foram os únicos exemplares edificados que restaram do século XVIII,
mesmo assim não tiveram um projeto original acabado que chegou intacto aos dias de
hoje, pois foram alteradas ao longo do tempo para satisfazer as necessidades de cada
época. A Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos (ver figura 23) - que em 1714 já
havia sido construída - foi implantada de costas para a Matriz (tombada em 1992), pois
tinha o objetivo de atender às classes sociais menos abastadas: “escravos, negros
libertos e pobres” (NESI, 2012, p.21). O convento Santo Antônio é composto pela igreja
que foi concluída em 1766 e seus anexos (ver figura 24).

Figura 23: Ig. N. S. do Rosário dos Pretos (na Cidade
Alta). Foto da autora, jun. 2012.

Figura 24: Ig. de Santo Antônio (na Cidade Alta).
Foto da autora, abr. 2013.
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Nas igrejas é possível identificar características provenientes da arquitetura
religiosa colonial, ou seja, de estilo barroco; elas são compostas de nave única
retangular, capela-mor relativamente profunda, apenas uma torre de formato
quadrangular e frontão recortado (NESI, 2012). Estes exemplares são marcados pela
singeleza de suas fachadas, de frontões com poucos ornatos, isto demonstra a pequena
força econômica da cidade que atuou mais como centro administrativo nos seus
primeiros séculos (LIMA, 2002).
O Palácio do Governo durante 1869 e 1902 funcionou na Rua do Comércio
(atual Rua Chile) num sobrado de feições neoclássicas alugado a um comerciante da
Ribeira (NESI, 2012). O sobrado que foi o “mais alto e imponente de Natal”, hoje é
tombado e de propriedade do Governo do Estado, que mantém a Escola de Dança do
Teatro Alberto Maranhão, ver figura 25 (NESI, 2012, p.52).

Figura 25: Escola de Dança do Teatro Alberto
Maranhão, Ribeira. Foto da autora, ago. 2012.

O atual teatro Alberto Maranhão também foi tombado na década de 1980 (ver
figura 26) foi construído entre 1898 e 1904 com o nome de Teatro Carlos Gomes, na
época de sua construção tinha composição clássica. Conforme Lima (2002), no governo
de Alberto Maranhão o teatro foi reformado (em 1910), recebendo feições ecléticas,
foram adicionados à fachada elementos como grades ornamentadas, vasos, ornatos
aplicados e esculturas. Herculano Ramos foi o arquiteto (formado na Academia Imperial
de Belas Artes do Rio de Janeiro) que projetou a reforma do teatro, além de ter
realizado outros projetos, nesse mesmo período, a exemplo da edificação do Grupo
Escolar Augusto Severo (de 1908) e do Congresso do Estado inaugurado em 1906 (atual
Ordem dos Advogados do Brasil - OAB).
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Figura 26: Teatro Alberto
Maranhão, Ribeira. Foto da
autora, abr. de 2013.

As outras três edificações tombadas pelo Estado na década de 1980 são
exemplares neoclássicos que foram construídas para fins institucionais. O casarão sede
do Instituto Histórico e Geográfico do RN (ver figura 27) foi construído para este fim
em 1906 (NESI, 2012). O prédio da atual Capitania das Artes foi construído no final do
século XIX para abrigar a Capitania dos Portos, sofreu um período de abandono até o
tombamento (de 1972 a 1988). A edificação que abriga o Memorial Câmara Cascudo
(ver figura 28) foi construída em 1875 para ser a Tesouraria da Fazenda e desde 1987
passou a guardar a memória do renomado intelectual da cidade que havia falecido no
ano anterior (LIMA, 2002).

Figura 27: Teatro Alberto Maranhão, Ribeira.
Foto da autora, mar. de 2013.

Figura 28: Memorial Câmara Cascudo, Cidade
Alta. Foto da autora, abr. de 2013.
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Na década de 1990 a Fundação José Augusto tombou mais edificações isoladas52
na Cidade Alta e Ribeira. São elas: a Residência de Luís da Câmara Cascudo (em 1990),
Solar Bela Vista (1990), Antigo Grande Hotel (1991) Grupo Escolar Augusto Severo53
(1991), antiga Casa de Juvino Barreto54 (1992), Igreja Nossa Sra. da Apresentação
(1992), OAB/RN (1992), Junta Comercial (1992), Prédio da Associação Comercial
(1992), Casa do Estudante (1993). Ao longo do tempo estas edificações receberam
obras para permitir sua conservação física e seu reuso, como pode ser observado nas
imagens abaixo (ver figuras 29 a 32).

Figura 29: Instituto Câmara Cascudo, Cidade Alta.
Foto da autora, mar. 2013.

Figura 31: Antigo Grande Hotel, na Ribeira. Foto
da autora, ago. 2013.

Figura 30: Solar Bela Vista, Cidade Alta. Foto da
autora, mar. 2013.

Figura 32: Associação Comercial, na Ribeira. Foto
da autora, ago. 2013.

Os tombamentos isolados não foram suficientes para evitar as descaracterizações
e demolições do casario da Cidade Alta e Ribeira. Na década de 1990, Natal já se
52

No fim da década de 1990 foram tombados também o antigo prédio da Escola Doméstica (1999) e o do
Antigo Liceu Industrial (1999) que hoje é um campus do IFRN (Instituto Federal do Rio Grande do
Norte).
53
Edifício atualmente de propriedade da UFRN, sabe-se que um projeto está sendo desenvolvido para o
reuso deste bem patrimonial.
54
Atualmente esta edificação faz parte de instituição de ensino privada, Colégio Salesiano.

74

2. CONSTRUÇÃO DE REPRESENTAÇÕES E SIGNIFICADOS SOBRE A CIDADE ALTA E RIBEIRA.

caracterizava por um tecido urbano esparso e por uma centralidade linear que coincide
com as principais vias do sistema viário (ver figura 33), conforme evidenciam os
estudos morfológicos55 da cidade de Natal, a exemplo do de Valéria Ferraz (2008).
Neste sentido, em 1990 tem início um processo mais amplo para preservar os suportes
físicos da história presentes nos bairros gênese da cidade.

Figura 33: Os mapas axiais de Natal de 1864 a 1990 demonstram o deslocamento dos eixos de maior
integração para vias da área da expansão da cidade. Fonte: FERRAZ, TRIGUEIRO e TINOCO (2007).

2.2.2. A formação de um contexto para a proteção de uma área patrimonial
municipal.
No contexto mundial, conforme Isabela Tamaso (2012, p.21), a década de 1990
foi marcada pela “ampliada afeição ao patrimônio”, “intensificação dos processos de
patrimonialização em todo mundo” e “pela corrida ao título de patrimônio mundial
junto à UNESCO”. Em Natal nesta década formou-se um contexto propício ao
reconhecimento de valores e o desenvolvimento de estratégias para uma área
patrimonial.
Em 1990 entrou em vigor a lei municipal que estabeleceu uma área de proteção
histórica na cidade. A Zona Especial do Centro Histórico (ZEPH) engloba porções dos
bairros: Cidade Alta, Ribeira e um pequeno trecho das Rocas (ver anexo 3). A partir
55

A pesquisa de FERRAZ (2008) se relacionou com a Base de Pesquisa MUsA (Morfologia e Usos da
Arquitetura) do programa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Este estudo utilizou como
ferramenta de análise os mapas axiais que representam e quantificam a Análise Sintática do Espaço. A
acessibilidade topológica que leva em consideração os eixos abertos e de movimento da cidade é
representada pela escala cromática que vai do vermelho (espaços mais integrados) até o azul (espaços
mais segregados).
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desta lei ficaram proibidas demolições sem prévia autorização dos órgãos competentes e
os gabaritos foram limitados a 7,5m (dois pavimentos, em todas as zonas, exceto na SZ3, em que ficou permitido até quatro pavimentos).
Apesar da falta de fiscalização nas reformas das edificações, a vigência desta lei
até os dias de hoje contribuiu decisivamente para diminuir o processo de substituição do
patrimônio urbano e arquitetônico remanescentes do processo de formação da cidade. A
severa restrição do gabarito impediu a construção de torres, características do mercado
imobiliário contemporâneo. Um aspecto, porém, que necessita ser revisto nesta lei é a
adoção do modelo de regulação fundamentado nos princípios racionalistas de
zoneamento de usos e separação de funções. Este modelo de zoneamento era adotado no
Plano Diretor de Natal (PDN) 1984, porém desde o PDN/1994 este modelo foi revisto.
O PDN/2007 vigente nos dias de hoje se caracteriza pelo incentivo de múltiplos usos
em todas as áreas e pelo controle da densidade de acordo com as características das
áreas (NATAL, 2007).
Em 1993, ocorreu o Seminário Ribeira Velha de Guerra que, segundo Heitor
Silva (2002), resultou em proposta para o Plano Diretor de 1994 e para o Projeto Viva
Ribeira (coordenado pela Prefeitura Municipal). Entre 1995 e 1996, como resultado do
desdobramento do Viva Ribeira, ocorreu o Projeto Fachadas da Rua Chile. Este projeto
consistiu na intervenção física em trecho da rua incluindo o Largo desta rua. No local de
intervenção foi substituída a pavimentação do espaço público e nas edificações foram
restauradas as fachadas e recuperados os telhados. Segundo Silva (2002), a intervenção
foi alvo de conflito com a CODERN (Companhia Docas do Rio Grande do Norte), pois
a R. Chile esta situada no limite entre as Zonas Portuária (ZEP) e de Preservação
Histórica (ZEPH).
Nas edificações que sofreram intervenção foram incentivados novos usos de
caráter lúdico: turístico, cultural e lazer. O governo passou a financiar shows na área
conseguindo atrair uma grande quantidade de visitantes em dias de evento. Conforme
afirma Silva (2002), a intervenção na Rua Chile proporcionou visibilidade à Ribeira que
desde a década de 1970 carrega uma imagem negativa de degradação. O processo
iniciado na Rua Chile, no entanto, não teve continuidade, o escritório técnico de gestão
da intervenção foi desativado em 1997 e os eventos no largo diminuíram sua frequência.
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Em 1997 entrou em vigor a Operação Urbana Ribeira (OUR)56 como
instrumento previsto no Plano Diretor de Natal de 1994 para o trato de áreas especiais
da cidade. A OUR teve como delimitação espacial todo o bairro da Ribeira que
apresentava uma imagem de degradação mais acentuada que a Cidade Alta. O bairro foi
delimitado em duas áreas: área de recuperação histórica (ARH) e área de renovação
urbana (ARU).
As ações previstas para estas áreas deveriam ser executadas a longo prazo e as
principais delas foram: a) manutenção do patrimônio urbano; b) pintura e sinalização
indicativa de monumentos e sítios históricos; c) implantação de calçadões; d)
restauração e implantação de esculturas, pinturas e outras melhorias; e) campanha de
divulgação sobre o bairro, seus monumentos e edifícios históricos; f) promoção de
eventos artísticos; g) segurança pública e informações turísticas; h) ordenamento do
sistema viário; i) projeto Largo do Teatro; j) iluminação pública (fiação subterrânea); j)
urbanização da área do Porto e do Canto do Mangue / Solução para a comunidade do
Maruim; k) instalação do Museu da Aviação; l) utilização do rio Potengi; m) projeto
permanente de habitação (NATAL, 2010)57.
A execução das ações previstas e o alcance dos objetivos da Operação Urbana
dependem da “permanente avaliação da estratégia de implementação” e do
“fortalecimento do aparato institucional para sua condução e das articulações com os
diversos agentes, públicos e privados” (NATAL, 2010, p.12). Embora o aparato
institucional para a gestão da OUR não tenha sido criado, ocorreu grande parte das
ações previstas (abordadas a seguir).
2.2.3. Projetos e ações com influência na área patrimonial municipal.
Após considerações sobre acontecimentos que levaram a formação de um
contexto propício ao reconhecimento de valores de uma área patrimonial, destacamos
algumas das principais estratégias adotadas para sua gestão urbana. Em 2004 foi
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Base jurídica na Lei nº 4.932 de 30 de dezembro de 1997.
O documento principal utilizado para extrair informações sobre as Operações Urbanas faz parte da
Modernização da Gestão Administrativa e Fiscal do Município de Natal, mais especificamente do
Módulo 3 que trata do aspecto urbanístico e aborda a atualização e consolidação da legislação, inclusive a
revisão da Operação Urbana Ribeira (2007) que está em andamento desde 2010, sob a denominação de
Operação Urbana Centro Histórico (OUCH).
57
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lançado o Programa ReHabitar Ribeira58 que tem como base jurídica a Lei nº
5.567/2004. Este Programa teve duas vertentes de atuação: operações urbanas e
operações imobiliárias visando o aproveitamento da infra-estrutura existente no bairro
(SEMURB, 2007).
Para subsidiar as operações imobiliárias foi realizada a Pesquisa de demanda
habitacional no centro de Natal, foram entrevistados 302 usuários da Cidade Alta e
Ribeira (moradores, trabalhadores e visitantes). Conforme Circe Monteiro e Edja
Trigueiro (2007), os resultados demonstraram uma preferência pela Cidade Alta como
local desejado para moradia e apontaram como principais atrativos a disponibilidade de
serviços e a localização; como pontos negativos a “enfermidade urbana que vitimam os
dois bairros”, como insegurança e degradação física da área.
O ReHabitar teve a finalidade de estimular o uso habitacional através da
elaboração de estudos de viabilidade detalhados para algumas edificações da área,
servindo de instrumento de negociação entre os agentes envolvidos no processo,
proprietários e agentes financiadores (SEMURB, 2007). Para este programa foi
realizado detalhado cadastramento do “Perímetro de Reabilitação Urbana Integrada na
Ribeira”, no qual foi feito o levantamento da situação dos imóveis, com identificação
daqueles em que há o interesse do município em aplicar o direito de preempção,
instrumento urbanístico previsto pelo Estatuto da Cidade.
Os estudos de viabilidade foram realizados em cinco imóveis selecionados59,
dentre eles apenas o edifício Bila passou por reforma para adequação ao uso
habitacional nos pavimentos tipo e comercial no térreo (ver figura 34). Conforme Sara
Medeiros e Natália Vieira (2011), o projeto do Bila foi executado através de iniciativa
privada e desenvolvido pelo arquiteto Haroldo Maranhão, que já atuou em outros
momentos de reabilitação da Ribeira, como no Projeto Fachadas da Rua Chile. A
adequação do edifício ao uso habitacional executada resultou num pavimento-tipo com
quatro unidades habitacionais, um pouco diferente da proposta das seis unidades do

58

Este Programa tem base jurídica na Lei nº 5.567/2004 e faz parte do Programa de Arrendamento
Familiar (PAR) do Governo Federal que não é específico para áreas de interesse patrimonial. Este
programa tem também parceria com a Caixa Econômica Federal e o Governo Francês.
59
Além dos imóveis que foram realizados estudos de viabilidade, dois imóveis foram adquiridos pelo
poder público, o Hotel Central e o edifício Valparaíso. O primeiro deles virou um albergue público para
moradores em situação de rua e o segundo continua sem uso nos dias de hoje.
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projeto ReHabitar, no entanto em ambas as propostas houve respeito às características
Art Decó da edificação.

Figura 34: Edifício Bila em destaque, Ribeira.
Foto da autora, fev. 2013.

Medeiros e Vieira (2011) destacaram a importância de demonstrar a viabilidade
desta única ocorrência de habitação multifamiliar integrada no processo de reabilitação
da Ribeira, enfatizando a satisfação dos usuários e a necessidade de superar as
dificuldades para o reuso das edificações e estender este exemplo a outras edificações
do bairro que estão abandonadas. A opinião dos usuários foi constatada pela avaliação
pós-ocupação do edifício e colabora para manter o imóvel em bom estado de
conservação. Na época do estudo de Medeiros e Vieira (2011), das 12 unidades
habitacionais, oito delas estavam ocupadas e no térreo já funcionava o Café Salão Nalva
que contribui para promover a cultura local através de pequenos eventos.
Em 2006 foi elaborado o Plano de Reabilitação de Áreas Centrais Ribeira
(PRAC-Ribeira) com verbas do governo federal. A Prefeitura encomendou os relatórios
à equipe técnica da UFRN. Este plano incluiu um estudo detalhado das características
sócio-físicas da Ribeira com dados estatísticos e contato com usuários do bairro60.
Dentre as metas propostas pelo plano estava promover o uso diversificado da área,
incluindo incentivo aos usos histórico-culturais e habitação de interesse social. No
entanto, as propostas mais diretamente ligadas a “revitalização turístico-cultural” do
PRAC-Ribeira61 não se transformaram em intervenções físicas efetivas.

60

Para obter informações sobre a história oral e desenvolver oficinas de participação popular para discutir
a situação atual e futura do local.
61
Apenas propostas de intervenção no sistema de drenagem de águas pluviais e no campo de transporte
(ordenação do sistema viário, estacionamento e sistema de transporte fluvial) foram aprovadas pelo
Governo Ferderal (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2012).
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Em 2007 as ações e estratégias previstas na Operação Urbana Ribeira foram
revistas (base jurídica Lei Complementar nº 079), conforme previsto na legislação de
1997. O bairro foi dividido em três áreas (ver figura 35): de recuperação histórica
(ARH), de renovação urbana (ARU) e Adensável (AAd). O coeficiente na AAd passou
de 3,0 como havia sido definido pelo PDN/2007, para 3,5 com a OUR/2007. Também
foi admitido o gabarito de 90m e o coeficiente 4 no caso da empresa executar “unidades
residenciais para faixas de renda média ou baixa”, com o mínimo de 50% de edificações
requeridas, “não necessariamente sendo no mesmo lote” (NATAL, 2010, p.24).

Figura 35: Áreas definidas pela OUR/2007.
Elaborado a partir da Lei Complementar nº 079.

O aumento do coeficiente construtivo tornou-se bastante atrativo para
investimentos do mercado imobiliário, principalmente pela localidade do bairro com
grande infra-estrutura instalada no entorno e porque o coeficiente máximo admitido em
toda a cidade é de 3,5 pelo Plano Diretor vigente. Esta estratégia de aumentar o
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coeficiente construtivo de uma área do bairro está ligada ao projeto permanente de
habitação que é um das ações previstas desde a OUR/1997.
A partir desta Operação novos prédios passaram a ser construídos na cota mais
alta da Ribeira (ver figura 36), resultado de uma política de renovação que tem função
diferente da política habitacional preservacionista do ReHabitar. Os novos
empreendimentos residenciais construídos são voltados para população de padrão de
renda mais elevado, sendo o preço médio do imóvel R$ 150.000/60m², o que tende a
elevar substancialmente os preços do metro quadrado na área (NATAL, 2010). A
atração de investimentos privados para a área aumenta a arrecadação de IPTU, que pode
chegar a subir 25% com a construção de um edifício multifamiliar (PROPOSTA
PREVÊ..., 2011).

Figura 36: Verticalização da Ribeira,
vista a partir do entorno da Praça
Augusto Severo. Foto da autora, mai.
2012.

O aumento na arrecadação de IPTU viabiliza economicamente outros projetos
previstos na Operação para o bairro. No entanto, é preciso destacar que o projeto
permanente de habitação não pode estimular apenas o uso residencial nas novas torres
construídas na área. Destaca-se a necessidade de incentivar soluções como a adotada no
edifício Bila que permitiram o reuso do imóvel de interesse patrimonial. O uso misto
adotado, habitacional e comercial, possibilitou a apropriação do ambiente e contribuiu
para a vigilância social.
Outra ação prevista na Operação Urbana Ribeira com interferência na área de
estudo foi a solução para a Comunidade do Maruim a qual é considerada uma AEIS
(Área especial de Interesse Social pelo PDN/2007) e está situada há mais de 60 anos
numa área que pertence ao Porto de Natal. Conforme Heitor Silva (2002), a partir de
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1997 quando teve início as obras de ampliação do Porto (inaugurado em 1932) o
conflito com a favela se instaurou, posto que ambos adquiriram no tempo o direito a
utilização da área.
Segundo Marcelo Tinôco et al. (2008), em 2006 esta comunidade possuía 381
residentes62 representando cerca de 20% da população residente no bairro. No entanto, a
solução adotada para o conflito foi a transferência das famílias da favela para outro
bairro (PREFEITURA DEVE..., 2013). Durante o período de 2000 a 2009 é preciso,
portanto, destacar que houve um processo de substituição de agentes residentes no
bairro, através da atração de moradores de renda mais elevada para os novos edifícios e
a transferência de famílias da comunidade do Maruim para outras áreas da cidade63.
Em 2008 foi inaugurada a reforma do projeto Largo do Teatro, também previsto
desde a OUR de 1997. As intervenções físicas consistiram na ampliação do calçadão da
Praça Augusto Severo através da junção de seu calçadão com o Museu de Cultura
Popular (antiga rodoviária Presidente Kennedy), a partir da extinção do trecho da via
que dividia estas duas áreas. Este local do bairro possui grande visibilidade, posto que
se situa numa porção da Ribeira vizinha à Cidade Alta e é ponto de parada das linhas de
ônibus de diversos pontos da cidade. Com a intervenção, a Praça Augusto Severo
tornou-se um amplo espaço aberto, que tem sido utilizado para abrigar os eventos
culturais.
Para Valéria Ferraz (2008) e Heitor Silva (2002) a reforma no Largo do Teatro
esteve relacionada à estratégia da Prefeitura de compor um Corredor Cultural no eixo
que concentra edificações de destaque do sítio e interliga Cidade Alta, Ribeira e Rocas
(ver figura 37). O “Corredor Cultural Câmara Cascudo” (homenagem ao intelectual que
viveu na Ribeira) composto pela Av. Câmara Cascudo, Av. Duque de Caxias e seu
prolongamento já no bairro das Rocas. Apesar desta estratégia não ter se constituído de
um projeto de fato como ocorreu nas cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro,
intervenções ao longo deste eixo têm sido executadas pouco a pouco pelo Governo64.
62

Número relacionado aos dados primários levantados pela UFRN para o PRAC-Ribeira e publicados no
livro organizado por Marcelo Tinôco, Maria Dulce Sobrinha e Edja Trigueiro (2008).
63
Recentemente foi noticiado que após quatro anos sem ações efetivas para a realocação das famílias do
Maruim, estas serão realocadas para um conjunto habitacional construído no bairro vizinho das Rocas,
com verbas do Governo Federal através do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)
(PREFEITURA DEVE..., 2013).
64

Inclusive existe placa na cidade indicando “Corredor Cultural” e outros bens patrimoniais isolados.
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Por exemplo, em 2009 foi construída a praça onde ocorrem os eventos culturais
relacionados ao projeto Canto do Mangue. Esta praça fica próxima ao Mercado de Peixe
(que teve obras de melhorias entregues em 2007) e ao Museu da Rampa (inaugurado em
2014, com acervo sobre Segunda Guerra Mundial).

Figura 37: Corredor Cultural de Natal. Fonte: acervo da SEMURB.

Com a inauguração das intervenções físicas que integram o Corredor Cultural e
as ações da OUR, em 2008 tiveram início em edições anuais a Caminhada Histórica do
Natal pela Ribeira e Cidade Alta (ver figura 38) que contou com o incentivo da
Prefeitura e outros parceiros como SEBRAE e InterTV Cabugi (representante da Rede
Globo no Rio Grande do Norte). O término do percurso foi marcado por shows no
recém-inaugurado Largo do Teatro (CAMINHADA HISTÓRICA..., 2010).
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Figura 38: Caminhada Histórica do Natal
em 2009, Rua da Conceição (Cidade Alta).
Fonte: CAMINHADA HISTÓRICA...,
2010.

2.2.4. O tombamento federal e os novos projetos para a área.
Em 23 de julho de 2010, foi publicada no Diário Oficial da União a notificação
de Tombamento do Conjunto Arquitetônico, Urbanístico e Paisagístico do município de
Natal. A pesquisa que deu origem ao tombamento foi iniciada em 2006 pela SubRegional do IPHAN, do Rio Grande do Norte. Ela utilizou a metodologia do Inventário
Nacional de Bens Imóveis – Sítios Urbanos (INBI-SU) que incluiu pesquisa histórica e
levantamentos físico-arquitetônicos. O documento principal utilizado para destacar os
valores evidenciados foi o Processo de Tombamento nº 1158-T-08 (em seus volumes I,
II e III, disponibilizados na íntegra pelo instituto).
A Ata da 66ª reunião do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, na qual o
tombamento foi aprovado por unanimidade, destaca-se a conservação da área tombada
como resgate da memória urbana: “ao se preservar esse espaço da cidade daremos a ela
e seus habitantes uma valorização de sua história e de suas raízes e faremos com que a
acelerada modernização da grande Natal não se faça sobre o esquecimento daquilo que
a cidade em outros tempos foi” (IPHAN, 2008, v III, fl.20)65.
O estudo do tombamento destaca que no traçado atual da Cidade Alta e Ribeira
foram preservadas características do traçado original do período de formação da cidade
e exemplares arquitetônicos, principalmente da segunda metade do século XIX e
primeira metade do século XX.

65

Parecer do Conselheiro Marcos de Azambuja sobre a proposta de tombamento do Conjunto
Arquitetônico, Urbanístico e Paisagístico do Município de Natal.

84

2. CONSTRUÇÃO DE REPRESENTAÇÕES E SIGNIFICADOS SOBRE A CIDADE ALTA E RIBEIRA.

O esquema de implantação e configuração das ruas e dos lotes em
Natal seguiu o padrão de traçado medieval-renascentista das cidades
portuguesas, onde o assentamento ocorria de acordo com a topografia
do terreno. Os lotes, profundos no comprimento e de testadas estreitas,
apresentavam as construções implantadas no alinhamento das vias
públicas e sobre os limites laterais do terreno, sendo reservado um
espaço livre, de quintal, nos fundos. (IPHAN, 2008, v I, fl.54).

Os valores reconhecidos pelo estudo tiveram como resultado uma poligonal de
tombamento (ver figura 20). “Este conjunto, que concentra edificações históricas, de
expressão e modestas, são os objetos de arte da cidade, caracterizadores do tecido
urbano [...] contando parte significativa de sua história, merecendo por isso serem
preservados” (IPHAN, 2008, v I, fl.7). Na Cidade Alta a área patrimonial delimitada
contempla o eixo monumental ao longo da Av. Câmara Cascudo (antiga Av. Junqueira
Aires), inclui a Praça André de Albuquerque (considerada marco zero da cidade), o
entorno da Igreja do Rosário, a Rua da Conceição e trecho da Rua Santo Antônio. Na
Ribeira foi tombada parte da malha urbana (incluindo edificações modestas) que
corresponde ao entorno da Praça Augusto Severo e os quarteirões situados entre o Rio
Potengi, a Av. Duque de Caxias e a Esplanada Silva Jardim.
Pode-se observar que a definição da poligonal levou em consideração os projetos
e planos anteriores para os bairros de estudo. No caso da Cidade Alta nos anos que
precederam o tombamento ocorreram intervenções isoladas em edificações de destaque
do sítio e melhorias no espaço público, principalmente no eixo que coincide com o
Corredor Cultural. Na Ribeira o projeto Fachadas da Rua Chile (1994/95), o programa
ReHabitar (2004) e o PRAC-Ribeira (2006) haviam evidenciado a preocupação com a
malha urbana que incluía as edificações modestas.
Conforme o IPHAN (2008, v I), a poligonal de entorno tem papel de garantir a
ambiência da área tombada, funcionando como uma área de amortização importante
para a percepção da área tombada. Este conceito de ambiência segue o expresso nas
Recomendações de Nairóbi (1976, fl.41). Para garantir a ambiência o gabarito permitido
pelo IPHAN deve ser próximo ao da área tombada que é de 7,5m. Esta estratégia entra
em conflito com a do município que incentivou a especulação imobiliária na cota mais
alta da Ribeira, através da OUR/2007 que alterou radicalmente os parâmetros
urbanísticos da ZEPH/1990.
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Este conflito ocasionou em 2010 a revisão da Operação Urbana de 2007,
resultando na Operação Urbana Centro Histórico (OUCH) com delimitação física que
inclui além da Ribeira, a Cidade Alta, Rocas e Santos Reis (ver anexo 3). A OUCH
ainda não teve seu processo de revisão concluído, em audiência pública realizada em
2011, ficou evidente que a proposta de manutenção dos coeficientes adotados na
OUR/2007 é alvo de conflito entre os agentes envolvidos no centro histórico. O IPHAN
demonstrou-se desfavorável a tal solução devido aos impactos na ambiência do
conjunto tombado (PROPOSTA PREVÊ..., 2011).
Este conflito também é agravado pelo fato do IPHAN ainda não ter concluído os
aspectos burocráticos do tombamento, também por não ter criado e divulgado a
normatização para gestão da área. Conforme Luana H. Cruz et al. (2012), a própria
delimitação física das poligonais precisa ser alvo de discussões mais amplas “associadas
ao planejamento e a gestão compartilhada e democrática”66. Neste novo contexto de
discussões sobre o centro histórico de Natal que se formou pelo recente tombamento, a
presente dissertação foca nas representações e significados atribuídos pela população à
Cidade Alta e Ribeira, bairros mais evidenciados no reconhecimento de valor e na
gestão de uma área patrimonial. Segundo Cruz et al. (2012), a população e os diversos
atores envolvidos precisam reconhecer os valores patrimoniais da área tombada.
Outras pesquisas têm discutido a importância de edificações que estão fora da
poligonal tombada, inclusive em outros bairros da cidade. O estudo de Edja Trigueiro et
al. (2010) destaca o “acelerado ritmo de desaparecimento” dos exemplares da
arquitetura moderna potiguar produzidos durante os anos 1950 a 1970. Esta arquitetura
está presente em diversos bairros da cidade, como Cidade Alta, Ribeira, Rocas, Praia do
Meio, Areia Preta, Petrópolis, Tirol, Alecrim, Quintas, Lagoa Seca, Lagoa Nova, dentre
outros.
São exemplos de edificações modernas na Cidade Alta: Sesc, Cine Nordeste,
Tribunal Regional Eleitoral, Caixa Econômica Federal e Edifício 21 de março. Na
Ribeira existe o Ipase e a antiga Rodoviária Presidente Kennedy. Destas edificações
apenas a antiga Rodoviária está dentro da poligonal de tombamento. No processo de
gestão patrimonial de Natal podemos destacar que os exemplares anteriores ao moderno
66

A dissertação de mestrado de Elaine A. Medeiros (2013) ainda em desenvolvimento - na Linha de
Projeto de Arquitetura do PPGAU-UFRN - aprofunda nas discussões da delimitação de poligonal de
tombamento e entorno, questionando se estas dão conta dos valores que se pretende preservar.
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receberam maior destaque, como o eclético e o barroco. O que acelera o
desaparecimento da arquitetura modernista na cidade.
Fato é que o tombamento foi o marco de um novo período de discussões sobre o
Centro Histórico de Natal. Utilizando as palavras de Françoise Choay (2006, p.222), as
poligonais traçadas pelo IPHAN refletem as “dificuldades e contradições com as quais
se confrontam a valorização do patrimônio arquitetônico em geral”.
tendo se tornado patrimônios históricos de pleno direito, os centros e
os bairros históricos antigos oferecem atualmente uma imagem
privilegiada, sintética e de certa forma magnificada, das dificuldades e
contradições com as quais se confrontam a valorização do patrimônio
arquitetônico em geral, e em especial sua reutilização ou, em outras
palavras, sua integração na vida contemporânea. (CHOAY, 2006,
p.222).

Conforme Maria Cecília L. Fonseca (2009, p.181), o tombamento tem o poder
de “delimitar um universo simbólico” e “intervir no estatuto da propriedade e no uso do
espaço físico”. Por isso este instrumento necessita ser acompanhado de políticas de
educação do patrimônio com os diversos atores envolvidos no processo para esclarecer
os valores do conjunto tombado, evitar reformas sem fiscalização dos órgãos
responsáveis (ver figuras 39 e 40) e solucionar os casos de abandono das edificações da
área (ver figuras 41 e 42).

Figura 39: Edificação na R. Chile,
Ribeira (área tombada). Foto da autora,
mai. 2013.

Figura 40: R. Santo Antônio na Cidade Alta (área tombada),
em destaque alteração na fachada. Foto da autora, ago. 2013.
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Figura 41: R. Chile, Ribeira (área tombada) Foto da
autora, ago. 2012.

Figura 42: R. João Pessoa, Cidade Alta (área de
entorno). Foto da autora, dez. 2013.

No processo de tombamento do Centro Histórico de Natal a população não
participou efetivamente da definição dos símbolos a serem preservados. No entanto,
acompanhou o processo através de notícias publicadas nos jornais locais e 98 moradores
de Natal assinaram a Declaração de interesse pelo tombamento a qual foi anexada ao
processo67. A literatura acerca do patrimônio cultural recomenda uma participação mais
ampla da sociedade no processo, inclusive na definição da área reconhecida como bem
patrimonial.
Em Natal, discussão mais aberta do patrimônio da cidade entre governo e
população foi realizada após o tombamento. Em 2012 o IPHAN em parceria com o
IFRN e a UFRN realizou oficinas de Educação Patrimonial no centro histórico.
Conforme Cruz et al. (2012): “O princípio basilar das reflexões empreendidas era de
que o tombamento em si nada significava se este valor patrimonial não fosse
reconhecido por todos os atores que se relacionam com o centro histórico de Natal”.
As oficinas tiveram como públicos-alvo: a) proprietários e moradores, b)
comerciantes e empresários. c) educadores de escolas e profissionais ligados à
preservação do patrimônio. A programação das oficinas foi composta de seminários,
mesas-redondas, workshops e visitas guiadas. Esta programação não teve participação
esperada para os públicos-alvo previstos (proprietários, moradores e técnicos das
instituições do governo). O workshop deixou evidente a falta de articulação entre os
agentes (como a população e as instâncias do governo) e entre os projetos para a área.
Durante as oficinas um representante do governo do Estado citou que recentemente
havia sido realizada a contratação (via licitação) de projetos para a área patrimonial no
67

Número pouco expressivo para 807.739 habitantes da cidade (conforme IBGE, 2010).
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valor R$ 2,8 milhões. Os projetos 68contratados à empresa Cunha Lanfermann de Recife
foram pouco divulgados, uma ação desconhecia pela maior parte dos participantes
presentes nas oficinas.
O workshop destinado aos técnicos - intitulado “A norma de preservação do
centro histórico de Natal” com carga horária total de 40h - atraiu principalmente o
interesse de estudantes do ensino superior e da pós-graduação. As preocupações
abordadas no workshop sobre a área resultaram numa Carta: “cuja principal
recomendação consiste na indicação à implantação do Comitê Gestor, que deverá ser
formado por representantes de diversos setores da sociedade, como forma de garantir a
gestão democrática da área” (CRUZ et al., 2012). O workshop também possibilitou a
articulação entre a UFRN e o IPHAN, que resultou por exemplo no desenvolvimento de
um projeto de reuso para edificação do Antigo Grupo Escolar Augusto Severo na
Ribeira.
A promoção de eventos artísticos no centro histórico tem sido importante para
atrair visitantes, inclusive no período noturno, momento em que a Cidade Alta e
principalmente a Ribeira ficam com áreas desertas. Os eventos são promovidos pelo
Município, pelo Estado e por produtores culturais69 locais. Em 2011 teve início o
“Circuito Cultural Ribeira”, evento periódico gratuito, que ocorre no segundo domingo
do mês em diversos pontos do bairro, como Casa da Ribeira, Centro Cultural DoSol,
Armazém Hall, Buraco da Catita, em ruas e becos da Ribeira, dentre outros (ver figura
20).
O Circuito tem o incentivo da Lei Câmara Cascudo (do Governo do Estado do
RN), patrocínio de empresas privadas e possui importante colaboração de produtores
culturais locais (CIRCUITO CULTURAL... , 2011). O evento conseguiu atrair público
significativo para a Ribeira (ver figura 43) e, portanto, conseguiu verbas para ser
retomado em 2012 e 2013. Nesses anos no “Agosto da Alegria” promovido pelo
Governo do Estado se apresentaram no largo do Teatro: Jorge Aragão, Khrystal,
Martinho da Vila, Tulipa Ruiz, Alceu Valença e Geraldo Azevedo.
68

A empresa foi contratada em 2012 pelo Governo do Estado com o Prodetur (Programa de
Desenvolvimento Turístico) para desenvolver projetos de restauro de fachadas, requalificação de espaços
públicos, criação de estacionamentos e infra-estrutura acessível (SETUR ENCAMINHA..., 2013).
69
Rossana Honorato (1999) abordou o papel desses sujeitos na produção cultural de João Pessoa, através
da análise do imaginário urbano vivido destes produtores que demonstra a participação tensa e conflituosa
dos empreendimentos culturais na interação com a gestão urbana local e mais especificamente com
algumas esferas políticas de desenvolvimento.
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Figura 43: Circuito Cultural Ribeira, 2011.
Fonte CIRCUITO CULTURAL... , 2011.

Uma dos desafios principalmente da Ribeira é o de vencer o estigma de
degradação e insegurança do bairro. Neste sentido uma ação municipal que teve origem
em 2011 precisa ser repensada. No referido ano foi inaugurado um albergue municipal
no antigo prédio do Hotel Central adquirido pelo governo na época do ReHabitar. O
albergue tem a finalidade de acolher os moradores de rua no período noturno. O
problema é que durante o dia os moradores do albergue ficam em situação de rua,
quando deveriam (como foi previsto pela estratégia) participar de atividades de suporte
promovidas pela Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (MORADORES
DE RUA...,2011).
Durante o dia, os moradores do albergue concentram-se principalmente na área
sombreada do Largo do Teatro (também conhecida como Praça Augusto Severo), uma
das principais áreas de intervenção da Ribeira. A solução adotada tem se mostrado
incompleta, posto que os moradores do albergue não têm efetivamente assistência
durante o dia.
Quanto aos projetos em andamento na Cidade Alta e Ribeira, destacam-se a
construção do Terminal Marítimo de Passageiros situado nas proximidades do Largo da
Rua Chile em terreno pertencente ao Porto (ver figura 44). Este é um dos projetos
previstos pelas Operações Urbanas (desde 1997) para utilização do Rio Potengi70 e que
está sendo executado através do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)
específico das obras da Copa do Mundo (COPA 2014... , 2010) . No PAC relacionado à

70

As estratégias de utilização do rio tornaram-se legalmente viáveis, a partir do Plano Diretor de 1994
que definiu conceitos de preservação e conservação incorporados ao Código de Meio Ambiente do
Município, no qual o Rio Potengi foi incluído na subzona de conservação que permite “uma proteção
mais flexível e ajustada às condições físico-ambientais atuais” (BORGES; BORGES, 2004).
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Copa os principais pontos de intervenção nas cidades sede são os portos, aeroportos,
obras de mobilidade e estádios.

Figura 44: Terminal Marítimo de
Passageiros, localização em
destaque. Fonte: COPA 2014... ,
2010.

As ações previstas nas Operações também incluíam o deck e um terminal de
balsas Redinha - Ribeira, no entanto estes outros projetos ainda não foram realizados. O
projeto do deck foi prejudicado pela expansão do Porto e atualmente o único acesso
público ao rio está tomado pela atividade pesqueira, não restando espaço para o uso do
cais pela população. A expansão do Porto também prejudicou a saída para o rio dos
tradicionais clubes de remo, Sport e Náutico - fundados há cerca de 90 anos
(PRATICANTES DE REMO... , 2012). As balsas e barcos que faziam o transporte para
a Redinha foram extintas, diminuindo possibilidades de lazer da população no rio.
O Rio, que já foi porta de entrada da cidade, atualmente está pouco integrado à
Cidade Alta e Ribeira, bairros cuja lógica de ocupação do território esteve associada à
presença desta fonte de água e transporte. A valorização cultural da área de estudo não
pode ser realizada sem considerar este importante elemento local; neste sentido o estudo
do PRAC-Ribeira destacou como estratégia o aumento da relação do centro histórico
com o Rio Potengi.
Em 2013, o patrimônio cultural de Natal foi inserido numa das principais
políticas culturais do governo federal, o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)
Cidades Históricas. Conforme Leonardo B. Castriota et al. (2010), o PAC Cidades
históricas é uma política cultural criada em 2009 que possui articulação da Casa Civil
com o IPHAN e sucedeu o Programa Monumenta (este último teve início oficial em
1999). O PAC incorporou princípios da conservação integrada aplicados no
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Monumenta e manteve a estratégia de articulação dos três níveis de governo
(CATRIOTA et al., 2010).
Os projetos contemplados pelo programa foram enviados pelos três níveis do
governo e constituem-se de restauração: na Capitania das Artes, na Escola de Dança do
Teatro Alberto Maranhão, no antigo Grupo Escolar Augusto Severo (propriedade da
UFRN), no Palácio Felipe Camarão (sede da prefeitura), no antigo Armazém Real da
Capitania, no prédio da Semut (Secretaria de tributação do Município), no Casarão do
Arquivo Diocesano e no Forte dos Reis Magos (SETUR ENCAMINHA..., 2013).
Também foram contemplados projetos de requalificação de praças, reabilitação dos
logradouros públicos e para embutir redes elétricas, telefônicas e de lógica.
A inclusão da área patrimonial de Natal no PAC Cidades Históricas e as ações
que vem sendo desenvolvidas pelos agentes envolvidos abrem novas possibilidades para
a conservação integrada do seu patrimônio cultural. Dos agentes que têm realizado
ações para estimular a valorização cultural da área de estudo, fazem parte os três níveis
do governo, assim como parcela da sociedade civil que tem participado dos debates
acerca do patrimônio (técnicos e pesquisadores) e promovido eventos culturais (citados
na dissertação com o termo de produtores culturais). Para melhorar a comunicação entre
os agentes envolvidos, mediar conflitos e possibilitar uma gestão democrática da área
patrimonial é imprescindível a instalação do escritório técnico (previsto desde a
OUR/1997).
As partes seguintes da dissertação concentram o foco na relação da população
com a área de estudo e seu patrimônio cultural. A importância do envolvimento da
sociedade no reconhecimento do valor patrimonial e na gestão partilhada e democrática
das áreas patrimoniais vem sendo evidenciada em ampla literatura que foi abordada no
capítulo anterior. A discussão das representações e significados sobre a Cidade Alta e
Ribeira presentes nos registros memorialísticos da cidade e no processo de gestão
patrimonial abordada neste capítulo serviram de subsídio para discutir o material
coletado na pesquisa de campo sobre a percepção da população acerca dos bairros
estudados.
Partimos do pressuposto de que o reconhecimento institucional de valores
patrimoniais na área de estudo e as intervenções físicas realizadas que são amplificadas
pela mídia possuem interferência na percepção dos usuários com relação ao ambiente.
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Nesse sentido, observamos quais áreas de intervenção foram representadas pelos
usuários na imagem atual da Cidade Alta e Ribeira. Também analisamos se o valor
cultural da área de estudo é evidenciado na fala dos usuários. Assim, buscamos
identificar na relação dos usuários com o patrimônio cultural aspectos relevantes para
contribuir com redefinição das políticas patrimoniais, para que estas passem a incluir de
maneira mais ampla a população, respeitando as relações sociais existentes e
incentivando

sua

participação

na

conservação

da

área.
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Este capítulo tem o objetivo de construir um caminho de análise para a
compreensão da perspectiva dos usuários acerca do patrimônio da área de estudo. A
inclusão da interpretação dos usuários na gestão patrimonial é própria de uma
concepção mais abrangente de patrimônio que está associada à noção de referência
cultural. Assim, a dimensão imaterial dos bens, como suporte à identidade e memória de
grupos da sociedade, passou a ser considerada no reconhecimento do que preservar.
Neste sentido o caminho de análise adotado aborda os vínculos entre patrimônio
cultural, identidade e memória. A pesquisa de campo é construída com base em estudos
sobre percepção ambiental, da área de Psicologia Ambiental e de Arquitetura e
Urbanismo. O resultado do capítulo é o detalhamento da estrutura da pesquisa de campo
para extrair a percepção dos usuários sobre a Cidade Alta e Ribeira, através de uma
abordagem multimetodológica que utiliza o questionário, o mapa mental e a observação
direta.

3.1. Os conceitos envolvidos no caminho de análise adotado.
Um objeto torna-se patrimônio quando sujeitos da sociedade reconhecem seu
valor. Conforme a literatura abordada no capítulo 1, no contexto contemporâneo o valor
de referência cultural para a comunidade vem recebendo importância na decisão do que
conservar na cidade. As pesquisas do Getty Conservation Institute de Los Angeles, a
exemplo do estudo de Susan Macdonald (2009), destacam que o conceito de patrimônio
está se modificando, com ênfase crescente na relação com as comunidades e com os
significados sociais.
Para dialogar com pesquisas que discutem as questões do patrimônio cultural no
contexto contemporâneo, a exemplo das pesquisas do citado instituto, adotamos a
definição dos valores patrimoniais de Randall Mason (2002). Segundo o autor, estes
valores são divididos em dois: cultural e econômico71. O cultural inclui os aspectos
histórico, cultural/simbólico, social, espiritual/religioso e estético.
A dimensão social do patrimônio, que é fundamental no processo de
alargamento do conceito, é discutida nesta dissertação através do caso de Natal. Nesta
cidade a decisão do que deve ser conservado na malha urbana da cidade tem sido
71

Os econômicos não são o foco principal deste trabalho, mas são divididos pelo autor em: use (market)
value and nonuse (market) value. O valor de não-uso inclui o legado do patrimônio para as gerações
atuais e futuras.
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tomada principalmente pelas instituições. Inicialmente edifícios isolados foram
tombados, em 1990 houve a delimitação de uma zona de preservação municipal que
limitou o gabarito das edificações a 7,5m, colocando um obstáculo à especulação
imobiliária na área patrimonial da cidade. Em 2010 foi tombado um conjunto a nível
federal. Apesar da decisão do que preservar em Natal ter sido eminentemente técnica, as
iniciativas das instituições foram necessárias para que parte da área representativa da
formação da cidade chegasse aos dias de hoje, no entanto argumentamos que a gestão
eficaz da área patrimonial deve incluir a população de maneira mais ampla.
A opinião pública deve ser sensível à importância da preservação e, mais que
isso, o patrimônio deve fazer sentido enquanto maneira de lembrar e compreender o
passado. Na gestão a aproximação entre sociedade e patrimônio pode ser trabalhada
através da educação patrimonial, como discute Ana C. Casco (2006, p.3), num processo
horizontal e democrático com o objetivo de valorizar e promover o legado cultural local.
Neste sentido, investigar a perspectiva dos usuários possibilita a discussão de
itens importantes para colaborar com a gestão patrimonial da área estudada. Para
abordar o patrimônio cultural pelo viés social, pesquisamos como os usuários
representam a área de estudo e quais significados estão presentes nas relações pessoaambiente existentes. A abordagem que foi adotada tem base em estudos sobre a
percepção ambiental, os quais são provenientes principalmente da Psicologia
Ambiental. As contribuições teóricas deste campo de conhecimento vêm sendo
utilizadas nos estudos em Arquitetura e Urbanismo.
Dentre os autores que utilizam esta contribuição interdisciplinar está Vicente Del
72

Rio

(1999) que aborda o processo perceptivo do ambiente a partir de um esquema

teórico73 (ver figura 45). Conforme Gleice A. Elali (2007), o estudo da percepção de
uma área da cidade nos permite observar: “sensações, experiências, memória,
sentimento de afeto, apropriação e identidade” dos usuários desta área.

72

Esta contribuição interdisciplinar também foi evidenciada na tese de dourado do autor (DEL RIO,
1991) e no texto Integrando a psicologia ambiental e a arquitetura e urbanismo por meio do projeto
(DEL RIO et al., 2002).
73
José Pinheiro (1998) destaca que o processo perceptivo não ocorre de maneira linear.
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Figura 45: Esquema teórico do processo perceptivo. Fonte: DEL RIO, 1999, p.3.

Segundo Ariane Kuhnen (2011, p.250):
A percepção ambiental está relacionada ao modo como as pessoas
experienciam os aspectos ambientais presentes em seu entorno, para o
que são importantes não apenas os aspectos físicos, mas também os
aspectos sociais, culturais e históricos. Graças à sua função de
interpretação e de construção de significados, a percepção ambiental
exerce papel fundamental nos processos de apropriação e de
identificação dos espaços e ambientes.

Os conceitos utilizados neste caminho de análise com base na Psicologia
Ambiental estão relacionados, muitas vezes sendo impossível abordar um sem
necessariamente falar a respeito do outro. Conforme Sylvia Cavalcante e Regina H.
Maciel (2009, p.151), os conceitos de percepção e cognição apresentam uma tênue
fronteira: “uma vez que se estabeleceu a importância do contexto, da memória e dos
outros mecanismos cognitivos, incluindo as emoções, na modulação do processo
perceptivo”. Para Maria I. Higuchi et al. (2011, p.105) o conceito de cognição
ambiental:
[...] diz respeito ao repertório de conhecimento construído pela pessoa
acerca do ambiente e seus elementos constituintes [...] pode ser
entendida como uma capacidade humana de conhecer, armazenar e
extrair informação do ambiente físico e social. Todo ambiente [...]
pode ser apreendido a partir do corpo e logo depois ser representado,
elaborado e manipulado a partir das significações atribuídas a ele.

Um estudo clássico sobre os processos de percepção e cognição ambiental é o de
Kevin Lynch (1918-1984), intitulado The Image of the City, o qual teve versão original
publicada em 1960. Conforme Gert-Jan Hospers (2010), este estudo pioneiro do autor
teve grande influência no ensino e prática do urbanismo mundial. A discussão
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humanística do desenho urbano foi preocupação central da trajetória profissional74 de
Lynch, esta questão está presente em obras como “A imagem da cidade”, “What time is
this place?” e “A theory of Good City Form”. A obra pioneira do autor investiga como
as pessoas percebem o ambiente:
No processo de orientação, o elo estratégico é a imagem ambiental, o
quadro mental generalizado do mundo físico exterior que cada
indivíduo é portador. Essa imagem é produto tanto da sensação
imediata quanto da lembrança de experiências passadas, e seu uso se
presta a interpretar as informações e orientar a ação (Lynch, 1997,
p.4).

As imagens mentais foram obtidas na pesquisa de Lynch através de um
levantamento de dados em campo que consistiu na aplicação de entrevistas e solicitação
de desenho da área de estudo. O levantamento de dados foi realizado em três cidades
norte-americanas diferentes (são elas: Boston, Jersey City e Los Angeles), os resultados
obtidos permitiram a constatação de que a construção das imagens mentais tem um
caráter individual, variando significantemente de pessoa para pessoa. Por outro lado, as
imagens apresentam “áreas consensuais que se pode esperar surjam da interação de uma
única realidade física, de uma cultura comum e de uma natureza fisiológica básica”
(LYNCH, 1997, p.8).
Quanto às áreas consensuais encontradas, ele sistematizou os elementos físicos
que compõe a estrutura da imagem da cidade em cinco elementos: vias, limites,
distritos, pontos nodais e marcos referenciais. Estes elementos serão detalhados no item
acerca do mapeamento mental, já que utilizamos também as contribuições
metodológicas do autor na pesquisa de campo. Conforme Lynch (1997), o estudo das
representações sociais permite a compreensão dos elementos formadores da identidade
da cidade e dos significados atribuídos ao ambiente. As contribuições teóricas de Lynch
permanecem importantes até os dias de hoje, no entanto estudos recentes75 da Psicologia
74

A produção bibliográfica do autor se estendeu por três décadas. Nos anos 1960, Lynch publicou Image
of the City (1960), Site Planning (1962) e View from the Road (1964). Na década de 1970, What Time is
this Place?(1972), Managing the Sense of a Region (1976) e Growing Up in Cities (1977). Nos anos de
1980 o autor publicou A theory of Good City Form (1981). Após a morte do autor em 1984, outros
estudos produzidos por ele foram publicados no livro Wasting Away e City Sense and City Design:
writings and projects of Kevin Lynch, este último reúne diversos textos editados por Banerjee e
Southworth (1990).
75
Dentre os estudos recentes estão os de Higuchi et al., 2011 e Elali, 2007.

98

3. CAMINHO DE ANÁLISE DA PERSPECTIVA DOS USUÁRIOS SOBRE A ÁREA DE ESTUDO.

Ambiental consideram que os mapas mentais são formados por elementos sócio-físicos
e não apenas físicos como abordado no estudo pioneiro do autor.
O autor tinha a pretensão de que o estudo da representação social da cidade
contribuísse para o planejamento urbano. Para trabalhar a imagem da cidade o autor
introduziu os conceitos de legibilidade e imaginabilidade. O primeiro dos conceitos se
refere à qualidade visual da paisagem urbana que está relacionada à “facilidade com que
suas partes podem ser reconhecidas e organizadas num modelo coerente” (LYNCH,
1997, p.3). O segundo está relacionado à “característica, num objeto físico, que lhe
confere uma alta probabilidade de evocar uma imagem forte em qualquer observador
dado” (LYNCH, 1997, p.11).
O estudo pioneiro de Lynch abriu portas para diversos outros estudos sobre os
mapas inclusive na Psicologia Ambiental em que os mapas tornaram-se um dos
pressupostos: “o ambiente é organizado cognitivamente em um conjunto de imagens
mentais”, ELALI (2007 apud ITTELSON et al., 1974). Os mapas são assim, uma
abstração, ainda que não representem a realidade física em si, demonstram relações
entre o ambiente e o observador (LYNCH, 1997; HIGUCHI et al., 2011).
As relações entre a pessoa e o ambiente também são consideradas no conceito
sociológico de lugar. Conforme definem Sylvia Cavalcante e Lana Nóbrega (2011,
p.182), este conceito é utilizado para diferenciar um ambiente com significados sociais
atribuídos pela vivência e sentimentos envolvidos de um espaço caracterizado apenas
por sua dimensão física, que, portanto, é neutro e exterior em relação ao indivíduo. Na
dissertação, a definição de lugar utilizada inclui as relações pessoa-ambiente. Sâmia T.
Medeiros (2005, p.34) afirma que a “percepção... é um dos principais suportes para a
transformação do espaço em lugar, ou melhor, para a construção da identidade de um
lugar”.
As discussões sobre o lugar nas cidades estão presentes em estudos clássicos e
também contemporâneos. Na arquitetura o conceito aparece na obra clássica de Aldo
Rossi (2001, p.52) - A Arquitetura da Cidade publicada originalmente em 1966 - define
locus 76 como fato singular determinado pelo espaço e tempo, também por ser “sede de
acontecimentos antigos e novos, por sua memória”. A preocupação com o lugar foi
76

Aborda este conceito através do emprego da palavra em latim, “locus”, pois o termo utilizado desde o
período clássico na escolha pela divindade do local em que seria fundada a cidade.
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central nos estudos de Yi-fu Tuan (1980, 1983), respectivamente em Topofilia: um
estudo da Percepção, Atitudes e Valores do Meio Ambiente publicada em 1974 e em
Espaço e Lugar de 1977. Estas obras são consideradas obras fundacionais da geografia
humanística. O autor tornou-se uma das principais referências no estudo do termo,
como demonstram estudos posteriores a exemplo os de: Sâmia Medeiros (2005), Sylvia
Cavalcante e Lana Nóbrega (2011) e Lineu Castello (2007).
O conceito de lugar também foi utilizado para analisar ambientes criados no
contexto contemporâneo. Neste sentido Marc Augé (2005 [orig. 1994]) e Lineu Castello
(2007) analisam de dois modos diferentes: Augé (2005) critica a similaridade dos
espaços criados na supermodernidade, definindo-os como não-lugar em oposição ao
conceito de lugar que é caracterizado por ser identitário, relacional e histórico.
Castello (2007) por outro lado, destaca o poder que o projeto de um lugar tem
para fortalecer o marketing da cidade. O placemarketing estudado por Castello (2007)
está relacionado a projetos urbanos77 extremamente ligados aos valores econômicos e
bastante criticados pelos urbanistas pela falta de relação que estabelecem com a malha
urbana da cidade.
No caso dos projetos urbanos para áreas antigas da cidade destacamos que o uso
desmedido do placemarketing e a exploração abusiva do valor econômico, a exemplo
do que ocorreu nas primeiras etapas do Programa de Recuperação do Centro Histórico
de Salvador (citado no início da dissertação), podem causar justamente o oposto do que
defendemos como importante neste trabalho. Pois os centros antigos possuem valores
culturais e aspectos sociais que devem ser considerados nas intervenções urbanas
contemporâneas. Na última etapa em desenvolvimento do Programa de Salvador o
aspecto social passou a ser incorporado à gestão da área, moradores de menor renda
conquistaram o direito permanecer nas áreas de intervenção e passaram a participar do
processo.
Em Natal, busca-se destacar na Cidade Alta e Ribeira aspectos existentes na
relação pessoa-ambiente que sejam importantes para promover a conservação da área
patrimonial, reforçar a memória e identidade local. A investigação dos elementos sócio-

77

O autor cita alguns exemplos como: o projeto para a rua 42 em Nova York, os projetos para Canary
Wharf e Greenwich Peninsula em Londres.
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físicos e dos lugares (locais com elos afetivos para certos grupos) da área de estudo
possibilita a discussão de sua identidade.
Conforme definição de Sergi Valera (1993) em estudo do campo da Psicologia
Social, a identidade social urbana ocorre da interação simbólica entre as pessoas e
determinado espaço, gerando um sentimento de pertencer àquele ambiente por um
conjunto de significados socialmente elaborados e compartilhados. A identidade é
compreendida assim em contraste com outros espaços da cidade e outros grupos sociais.
Para Cavalcante e Nóbrega (2011, p.188): “O lugar propicia e materializa,
simultaneamente, uma noção de continuidade e de divisão temporal; sintetiza nosso
passado, presente e futuro, pois ao mesmo tempo em que é memória, aglutina vivências
e apresenta possibilidades”. Conforme Sergi Valera (1993), uma das dimensões da
identidade social urbana é a temporal, que ocorre quando um grupo tem uma memória
associada a um ambiente.
Para abordar o fenômeno cognitivo da memória utilizamos contribuições
teóricas dos campos de conhecimento da Psicologia, História e Sociologia. Na
Psicologia abordamos as contribuições de Ecléa Bosi (1994) e Denise Jodelet (2002).
Na História, as de Pierre Nora (1981) e Ulpiano Meneses (1992). Na Sociologia
utilizamos o estudo clássico de Maurice Halbwachs (2006) publicado originalmente em
1968.
Os estudos da Psicologia e História78 utilizados destacam que a memória é
suscetível à lembrança e ao esquecimento, estabelecendo um caráter dialético com o
passado, presente e futuro. Ecléa Bosi (1994, p.419) aborda este caráter no nível da
memória individual, quando afirma que a mente tende a remodelar as experiências
passadas em “categorias nítidas, cheias de sentido e úteis para o presente”.
Pierre Nora (1981, p.9) aborda a dialética da memória no nível coletivo (de
grupos):
A memória é a vida, sempre carregada por grupos vivos e, nesse
sentido, ela está em permanente evolução, aberta à dialética da
lembrança e do esquecimento, inconsciente de suas deformações

78

Dentre os estudos que abordam o caráter dialético da memória estão também os estudos no campo da
História de Paolo Rossi (2010) e Jacques Le Goff (1996).
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sucessivas, vulnerável a todos os usos e manipulações, suscetível de
longas latências e de repentinas revitalizações.

Nora (1981) utilizou o conceito de “lugar de memória” para se referir a locais
que tem um conteúdo simbólico relacionado ao passado. Conforme o autor, o “lugar de
memória” é por definição:
[...] é material por seu conteúdo demográfico; funcional por hipótese,
pois garante, ao mesmo tempo, a cristalização da lembrança e sua
transmissão; mas simbólica por definição visto que caracteriza por um
acontecimento ou uma experiência vividos por um pequeno número
uma maioria que deles não participou. (NORA, 1981, p.22)

Conforme Maurice Halbwachs (2006, p.71), as memórias individuais e as
memórias coletivas se interpenetram com frequência:
a memória individual, para confirmar algumas de suas lembranças,
para torná-las mais exatas, e até mesmo para preencher algumas de
suas lacunas, pode se apoiar na memória coletiva, [...] e toda essa
contribuição de fora é assimilada e progressivamente incorporada à
sua substância. Por outro lado, a memória coletiva contém as
memórias individuais, mas não se confunde com elas [...]

Para Halbwachs (2006) a memória coletiva tem como suportes o quadro social e
o espacial. Neste sentido, o processo de reconhecimento de valores e estratégias para a
preservação de certos bens culturais da cidade implica na seleção do que deve ser
lembrado e esquecido do passado. Portanto, o processo descrito no capítulo anterior
para o caso de Natal tem influência nos processos identitários e na memória social.
Estas relações pessoa-ambiente são chaves para o entendimento das representações e
significados atribuídos pelos usuários a área de estudo. Conforme Ulpiano Meneses
(1992, p.22): “A memória, como construção social, é formação de imagem necessária
para os processos de constituição e reforço da identidade”
A conservação urbana de áreas patrimoniais proporciona a manutenção do
quadro espacial o qual possui relações sociais estabelecidas no tempo. Neste sentido
Denise Jodelet (2002) destaca que a permanência de referências espaciais proporciona
sensações positivas de estabilidade que operam abaixo de nosso nível de consciência do
indivíduo. Para Jodelet (2001, p.31), a memória é importante como um meio para que as
pessoas se envolvam com “um progresso não destrutivo, não alienante” das cidades.
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Neste sentido a autora vê o potencial da memória em estabelecer elos entre o
desenvolvimento da cidade e a durabilidade.
Do exposto, sintetizamos que o caminho de análise das representações e
significados associados à área de estudo que foi adotado nesta dissertação envolve a
investigação da percepção ambiental como tema geral. O estudo da percepção está
associado com as discussões acerca das relações pessoa-ambiente e da formação de
lugares na sua definição sociológica.
Na dissertação foi dada especial atenção as relações pessoa-ambiente de
identidade e memória, posto que são frequentemente associadas as justificativas da
preservação patrimonial e por possibilitarem a discussão das representações e
significados associados ao ambiente de estudo. A construção social das representações e
significados associados a um ambiente resulta na transformação de um espaço em lugar,
conforme sintetizado na figura 46.

Figura 46: Esquema teórico do caminho de análise adotado na dissertação. Produzido pela autora.

A perspectiva dos usuários sobre o ambiente é dinâmica, pois está ligada às
práticas sociais. Estudar a construção social das representações e significados
associados ao patrimônio cultural possibilita o desenvolvimento de estratégias para
aumentar o envolvimento da população com a preservação, contribuindo para ancorar a
preservação no seu valor cultural e não apenas no econômico.
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3.2. Abordagem multimetodológica
Estudos do campo da Psicologia Ambiental indicam uma abordagem
multimetodológica para investigar as relações pessoa-ambiente. Segundo Günther et al.
(2011), esta abordagem consiste na utilização de dois ou mais métodos de pesquisa,
cujo resultado deve ser obtido através da integração dos resultados de cada método. A
aplicação do multimétodo apresenta como vantagem a capacidade de “abarcar as várias
vertentes de um problema” (GÜNTHER et al., 2011, p.240).
Pesquisas acerca das questões contemporâneas do patrimônio, a exemplo das
realizadas pelo Getty Conservation Institite de Los Angeles, têm abordado metodologias
para investigação das questões sociais relacionadas à conservação de bens culturais.
Randall Mason (2002)79 indica que uma combinação de métodos e uma variedade de
disciplinas deve ser incluída para investigar os valores patrimoniais (também os
significados). Portanto, para investigar a percepção ambiental da população que mora,
trabalha e visita a Cidade Alta e Ribeira foram utilizadas as técnicas de pesquisa da
observação direta, questionário e mapeamento mental.
Estudos de metodologia científica, como o de Marina Markoni e Eva Lakatos
(1990), também recomendam a utilização de mais de uma técnica de pesquisa, posto
que cada uma delas apresenta vantagens e desvantagens. Algumas das dificuldades da
pesquisa de campo apontadas pelas autoras são relacionadas ao pequeno grau de
controle sobre a situação da coleta de dados, devido à possibilidade de fatores não
acessíveis ao pesquisador interferirem nos resultados, e o fato do comportamento verbal
ser de pouca confiança, pois indivíduos podem falsear suas respostas (MARKONI e
LAKATOS, 1990).
As técnicas adotadas foram estruturadas e adaptadas às especificidades da
pesquisa com base em trabalhos acadêmicos do campo das Ciências Sociais que tinham
em comum o suporte teórico na percepção ambiental. Os trabalhos utilizados como
referência foram os de: Vicente Del Rio (1991, 1999), Sâmia Medeiros (2005), Gleice
Elali (2007), Fátima Bertini (2007), Zulmira Bomfim (2010), Miriam Rodrigues (2010)
e Lucy Donegan (2011).
79

“no single discipline or method yields a full or sufficient assessment of heritage values; therefore, a
combination of methods from a variety of disciplines should be included in any comprehensive
assessment of the values of a heritage site;” (MASON, 2002, p.6)
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Os estudos de Medeiros (2005) e Lucy Donegan (2011) tiveram como área de
estudo a praia, respectivamente a praia de Pipa-RN e a praia do Futuro (em FortalezaCE). Medeiros (2005) buscou os vínculos existentes entre a população e a ambiente
estudado, através de entrevistas e aplicação de mapas mentais (replicando Kevin
Lynch), consultando pessoas apontadas como “apegadas” à área. Donegan (2011)
utilizou questionários para identificar os perfis dos usuários das barracas de praia,
mostrando as relações destes perfis com os atrativos das barracas e suas características
morfológicas no espaço.
Os estudos de Del Rio (1991, 1999), Rodrigues (2010), Elali (2007) e Bertini
(2007) voltaram-se para as áreas antigas da cidade. Del Rio (1991, 1999) utilizou o
questionário com os usuários adotando o mapeamento mental, aplicado por Lynch, de
forma indireta, utilizando perguntas ao invés do desenho dos mapas. Com o resultado
dos questionários, ele tinha o objetivo de extrair diretrizes para a transformação da
imagem degradada da região portuária do Rio de Janeiro.
O estudo de Rodrigues (2010) buscou respostas para a contribuição do
patrimônio na paisagem urbana. Para tanto a autora consultou à população, aplicando a
técnica de mapa mental associada a um questionário que continha imagens de cenas
urbanas com presença de imóveis patrimoniais. Elali (2007) consultou a população,
também utilizando questionários e mapas mentais, com a finalidade de abordar a
percepção ambiental dos usuários sobre a Ribeira, bairro que compõe a área patrimonial
de Natal.
O estudo de Bertini (2007) teve como objeto de estudo os afetos e sentidos do
centro de Fortaleza para os idosos. A autora baseou sua metodologia na tese de
doutorado de Bomfim (2010), ambas utilizaram o questionário e o desenho para abordar
a afetividade na cidade. No entanto, em áreas de estudo distintas, Bomfim (2010) fez
sua análise nas cidades de São Paulo e Barcelona como um todo.
Os estudos citados evidenciaram a viabilidade do uso das contribuições
metodológicas de Kevin Lynch, no que se refere à utilização dos mapas mentais para
discutir relações da pessoa com o ambiente. Com base nos estudos citados estruturamos
a pesquisa de campo, que além dos mapas mentais incluiu a observação direta e o
questionário, possibilitando que o caso estudado fosse visto de mais de um aspecto.
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3.2.1. Observação Direta
Conforme José Pinheiro et al. (2008, p.75), a observação direta ou naturalística
“assume particular importância, como um recurso de que o pesquisador dispõe para
conhecer os aspectos efetivamente manifestos do comportamento humano nos
ambientes da vida real”. A observação não-estruturada ou exploratória utilizada na
dissertação foi realizada através de visitas de campo para apreensão do cotidiano da
área. As visitas ocorreram em diferentes períodos do dia (manhã, tarde e noite) em dias
de semana e fins de semana.
A observação direta teve como produto a descrição da dinâmica da área de
estudo em diferentes dias e horários, como o fez Rogério P. Leite (2007) no estudo do
bairro do Recife. As visitas de campo realizadas para a dissertação foram documentadas
através de registros fotográficos e anotações. A observação do ambiente e do
comportamento dos seus usuários foi realizada em ambiente público, os usuários não
foram informados que estavam sendo observados. Conforme vasta literatura a exemplo
de Markoni e Lakatos (1990), a observação não invasiva evita que os indivíduos
modifiquem seu comportamento ao saberem que estão sendo observados.
Durante a observação da área de estudo, algumas vezes permitiu-se conversas
com os usuários a fim de complementar a compreensão dos fenômenos investigados. A
técnica da observação direta foi utilizada por Izabela Tamaso (2006), Rogério P. Leite
(2007) e José Clewton Nascimento (2008) para observar as múltiplas representações e
apropriações do patrimônio cultural. A observação apresenta a vantagem de permitir a
coleta de dados sobre um conjunto de atitudes comportamentais típicas (LAKATOS e
MARCONI, 1990). Para os objetivos da pesquisa apenas a utilização desta técnica não
seria suficiente, por isso também foram utilizadas as técnicas do questionário e
mapeamento mental.
3.2.2. Questionário
Segundo a definição de Antônio Severino (2009), o questionário é um “conjunto
de questões, sistematicamente articuladas, que se destinam a levantar informações
escritas por parte dos sujeitos pesquisados”. Conforme Hartmut Günther et al. (2008),
os elementos principais na elaboração dos questionários são os objetivos da pesquisa, os
conceitos explorados e a população-alvo.
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Os questionários devem ser estruturados de maneira a assegurar a confiança dos
respondentes; um dos princípios para isto é começar dos itens mais fáceis (simples) para
os mais difíceis (complexos). Os questionários devem ter linguagem objetiva e
adequada à população-alvo (GÜNTHER et al., 2008). Na estruturação dos questionários
também deve ser evitado o efeito contágio, em que a pergunta precedente influencia a
seguinte (MARKONI e LAKATOS, 1992). A confiança do respondente também
depende da exposição do objetivo geral da pesquisa e da identificação da instituição que
esta faz parte.
Na presente pesquisa os questionários foram aplicados pelo pesquisador através
de interação pessoal na área de estudo. Esta interação exige uma série de cuidados e
uma postura ética do pesquisador80. A presença do pesquisador apresenta como
vantagens a possibilidade de: aplicar o questionário com pessoas de baixa escolaridade e
elucidar dúvidas dos participantes. No entanto o rigor ético exige que o discurso não
induza respostas e o questionário seja realizado com imparcialidade, minimizando a
influencia da presença do pesquisador.
A aplicação do questionário pelo pesquisador possibilita o conhecimento das
condições ambientais em que foram dadas as respostas e também permite o
cumprimento de cotas para cada perfil de respondente. Günther (2008) aponta que a
reflexão provocada no respondente sobre o tema de estudo pode gerar uma semente,
principalmente quando os resultados da pesquisa são comunicados aos respondentes.
Na análise das respostas obtidas pelo questionário com mapa mental foram
utilizados códigos para resguardar a identidade dos usuários da Cidade Alta e Ribeira
que se voluntariaram a participar desta pesquisa. Os códigos foram compostos do
número indicativo da ordem de aplicação do questionário, seguido do gênero do
respondente, faixa etária e tipo de vínculo com a área de estudo (ver figura 47).

80

Esta postura ética da pesquisa é um dos pressupostos mais recentes da Psicologia Ambiental, conforme
Leanne Rivlin (2003).
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Figura 47: Exemplo de código utilizado para fazer referência ao respondente. Produzido pela autora.

Os respondentes
A definição da população-alvo foi feita com base no estudo de Del Rio (1999,
p.3), que investigou “as diferentes percepções compartidas pela população usuária da
área [...], sejam moradores, pessoas que lá trabalham ou que estão de passagem”. O
público-alvo dos questionários desta pesquisa foi constituído por moradores,
trabalhadores e visitantes dos bairros: Cidade Alta e Ribeira. Estes respondentes têm em
comum a vivência da área de estudo em seu cotidiano e a particularidade de possuir
objetivos distintos na área. A literatura acerca do tema da pesquisa afirma que o
objetivo do indivíduo na área influencia em sua percepção (TAMASO, 2007; DEL RIO,
1991; LYNCH, 1997).
Sobre a população-alvo do questionário existem apenas dados sobre o total da
população fixa que é constituída pelos moradores. Com base no censo do IBGE (2010),
a área de estudo possui 9.345 moradores, sendo 7.123 na Cidade Alta e 2.222 na
Ribeira. Não existem dados precisos sobre o tamanho da população flutuante da área
estudada composta por trabalhadores e visitantes os quais frequentam o local
principalmente no horário comercial. Diante da dificuldade de obter dados precisos
sobre a população total e definir a amostra de acordo com as especificidades da pesquisa
buscou-se orientação com a Consulest, consultoria de estatística da UFRN.
A principal orientação recebida foi que a escolha dos respondentes fosse
realizada através de um processo aleatório, para tanto se considerou adequada à
estratégia de escolha de áreas para a aplicação dos questionários. Nesta orientação
também foi recomendado que o tamanho da amostra fosse estimado de acordo com os
objetivos da pesquisa e os recursos disponíveis (de tempo, financeiros e humanos).
Desta maneira, o tamanho da amostra foi definido em 100 respondentes, tomando como
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referência a tabela amostral simples81. Este tamanho de amostra permitiu que os
objetivos da pesquisa fossem atendidos, servindo tanto a execução de análises
estatísticas nos itens fechados do questionário quanto, de análises qualitativas nos itens
abertos.
Locais de aplicação
A seleção de locais para a aplicação dos questionários teve base na leitura da
metodologia utilizada por Vicente Del Rio (1999). Foram escolhidos locais de
convergência de pessoas, como: entorno de praças, área próxima à parada de ônibus,
estação de trem e ruas comerciais. Pela peculiaridade da área de estudo estes locais
também estão direta ou indiretamente relacionados à presença de bens culturais
reconhecido pelos níveis municipal, estadual ou federal.
Os locais escolhidos tiveram como referência o conhecimento prévio da área a
partir da observação direta realizada. Na Cidade Alta foram aplicados questionários nas
ruas: Padre João Emanuel (consecutiva à Rua Câmara Cascudo), João Pessoa, e
Princesa Isabel. Na Ribeira os locais de aplicação foram: Avenida Tavares de Lira,
Praça Augusto Severo e Avenida Duque de Caxias (ver figura 48). Os entornos dos
locais predefinidos também foram considerados, permitindo quando necessário a
extensão das áreas definidas.
A estrutura82
Para a definição dos itens do questionário serviram de referência estudos
anteriores com os usuários da área de estudo, são eles: Elali (2007), PRAC-Ribeira
(público-alvo: moradores e trabalhadores) e do SEBRAE (público-alvo: usuários). A
primeira parte do questionário foi destinada aos dados pessoais do respondente: idade,
sexo, estado civil, filhos, escolaridade, local de residência e tempo que mora em Natal.
No início do questionário também importou o vínculo que o respondente tem com a

81

Conforme Sheila Ornstein (1992, p.80), este tamanho de amostra assegura uma população total de
16.000 a 50.000 (para um nível de confiança 95,5%, hipótese p=50% e margem de erro 10%).
82
A estrutura do questionário que reflete a preocupação em compreender a relação dos usuários com os
bairros mais antigos da cidade de Natal foi apresentada e publicada anteriormente no PSICOAMB –
Congresso Internacional de Psicologia através de um estudo comparativo com estudo da uso e
apropriação nas praias da cidade em desenvolvimento no PPGAU/UFRN (ASSUNÇÃO e DONEGAN,
2013).
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área (morador, trabalhador ou visitante) e o tempo que possui este vínculo. Como os
trabalhadores e visitantes possuem vínculo praticamente diário, para os visitantes nos
importou, também, a frequência em que utilizam a área.

Figura 48: Mapa com locais de aplicação do questionário e pontos do trajeto.
Produzido pela autora a partir de base da Prefeitura Municipal de Natal.
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O restante do questionário teve o objetivo de incentivar os respondentes a
expressarem suas representações e percepções sobre a Cidade Alta e Ribeira. O item 4 é
constituído por um quadro para avaliação de características da área de estudo (ótimo,
bom, regular ou ruim). As características presentes no quadro são: segurança, limpeza
urbana, calçadas, acesso, serviços de lazer e cultura, manutenção das edificações,
quantidade de área livres e a área como um todo.
No item 5 os respondentes são solicitados a citar 5 locais ou edificações que
mais lembram quando pensam na área de estudo. O item 6 solicita a descrição do que os
respondentes vêem no trajeto de um ponto a outro da área de estudo (ver figura 46). O
primeiro trajeto começa no Largo da Rua Chile (Ponto A, na Ribeira) e vai até a
Catedral Metropolitana de Natal83 na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca (Ponto B).
O segundo trajeto começa na Praça Capitão José da Penha em frente à Igreja do Bom
Jesus das Dores (Ponto C, na Ribeira) e vai até a Casa do Estudante, na Rua Passos da
Pátria (Ponto D, na Cidade Alta).
Os itens 5 e 6 do questionário desempenharam o papel de mapas mentais
indiretos, pois foram aplicados quando as condições não foram favoráveis ao desenho
dos mapas mentais, técnica que replica Lynch (1997). Estes itens fornecem dados sobre
os elementos sócio-físicos que compõe a área de estudo, os quais são importantes para a
discussão sobre as representações e significados relacionados a área.
Do item 6 ao 9 as respostas foram gravadas, possibilitando o registro da fala dos
respondentes. As gravações foram realizadas com devida autorização do respondente, o
qual assinou o Termo de Consentimento Livre Esclarecido de participação na pesquisa.
Este termo contém os dados necessários da pesquisa: pesquisador responsável,
instituição, contato do pesquisador, objetivo do estudo, descrição da participação do
sujeito, riscos e benefícios desta participação.
O item 7 complementa as informações sobre o conhecimento de elementos
presentes na área de estudo através de outra técnica que utiliza imagens como estímulo
ao exercício de memória. Foram apresentadas 10 imagens atuais da área de estudo, em
formato 10x15cm, dispostas de maneira aleatória num álbum de fotos (ver apêndice 2).
83

Também conhecida como Nova Catedral ou Matriz Nova. Esta catedral fica na Av. Marechal Deodoro
da Fonseca, que é o limite entre Cidade Alta e Petrópolis.
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Conforme Cavalcante e Maciel (2008, p.154), a utilização de fotografias é técnica que
pode ser usada na investigação da percepção ambiental, posto que as “fotografias
simulam os espaços que se quer avaliar”, estimulando os sujeitos.
Os respondentes foram solicitados a identificar as imagens selecionadas que se
caracterizam por possuir edifícios antigos e malha urbana representativos de períodos
passados da cidade. Para facilitar a tabulação de dados foram criadas categorias para as
respostas: (0) não sabe, (1) identificou o bairro, (2) sabe explicar onde é, mas não sabe o
nome e (3) identificou por nome. Na aplicação dos questionários durante a identificação
de imagens os respondentes foram solicitados a contar lembranças relacionadas aos
locais correspondentes às imagens e a outros ambientes da área de estudo.
Os itens 8 e 9 do questionário foram abertos. O primeiro destes itens foi
destinado a anotar lembranças da vida dos respondentes relacionadas à área. Quando as
lembranças não vieram à tona com a identificação de imagens ou com os outros itens
dos questionários, os respondentes foram solicitados a descrevê-las. O segundo deles foi
composto da pergunta: ‘Qual o papel da Cidade Alta e Ribeira para a cidade de Natal?’.
O item 10 funcionou como um complemento para a compreensão das imagens
positivas e negativas que interferem na relação da população com a área. Este item é
composto de dez afirmações sobre a área de estudo (ver tabela 1), onde solicitamos que
os respondentes digam se discordam ou concordam (totalmente ou parcialmente). Este
item foi deixado para o final para não influenciar outras respostas do questionário.
Tabela 1: Item 10 do questionário. Produzida pela autora.
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O pré-teste
A confiança da viabilidade da estrutura proposta para extrair os dados
necessários aos objetivos da pesquisa veio com a realização do pré-teste, que é uma
etapa da pesquisa científica recomendada por vasta literatura. A aplicação do pré-teste é
regra para novos questionários ou nova população-alvo (GÜNTHER et al., 2008). O
modelo de questionário utilizado no pré-teste encontra-se no apêndice 3 deste trabalho.
O pré-teste foi realizado com 10 pessoas na área de estudo em três dias
diferentes: 02, 04 e 10 de maio. O intervalo de dias permitiu o aperfeiçoamento da
estrutura do questionário. Os testes possibilitaram o ajuste do tempo médio de aplicação
para vinte minutos. Markoni e Lakatos (1982) recomendam que este tempo não exceda
trinta minutos. Os respondentes do pré-teste foram abordados nos locais préselecionados. Na escolha destes respondentes, buscou-se um balanceamento entre a
quantidade de homens e mulheres e a variedade de faixas etárias.
A aplicação do pré-teste foi essencial para se chegar ao modelo final de
questionário aplicado à pesquisa de campo. Nesta etapa da pesquisa, os itens foram
repensados tendo em mente a forma de codificar, processar e analisar os dados. Neste
sentido, aumentou-se a objetividade de alguns itens e outros foram retirados.
O vínculo com a área foi limitado aos três tipos de objetivos do público-alvo
investigados no trabalho: moradores, trabalhadores e visitantes. Os resultados do préteste demonstraram que os itens ‘Qual a primeira coisa que você lembra quando pensa
na área?’ e ‘Cite cinco locais que você considera importante na sua vivência [...]’
poderiam ser agrupados formando o item 5 do questionário final.
O item 5 do questionário final (‘Cite 5 edificações ou locais que você mais
lembra nesta área’) e o item sobre os trajetos na área de estudo foram consolidados
como alternativas aos mapas mentais. Sendo que os pontos de partida e chegada dos
trajetos foram revistos e em vez de três trajetos foram escolhidos dois, para reduzir o
tempo do questionário.
No pré-teste foi observado que os itens sobre os pontos positivos e negativos
poderiam constituir itens fechados. Isto permitiu o aumento da quantidade de
características das áreas avaliadas, sem necessariamente aumentar o tempo de aplicação.
Assim, foram criados dois quadros a partir das respostas do pré-teste e dos
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conhecimentos sobre a área de estudo, formando no questionário final o item 4 que foi
complementado pelo item 10 (ver tabela 2).
Tabela 2: Item 4 do questionário final. Produzida pela autora.

No pré-teste os respondentes foram solicitados a identificar três das quinze
imagens apresentadas no álbum de fotos 10x15cm. Os respondentes demonstraram
interesse em identificar as imagens e a técnica demonstrou-se eficiente em despertar em
alguns dos usuários o surgimento de lembranças associadas à área de estudo. Para o
questionário final optou-se por diminuir de quinze para dez imagens a fim de
possibilitar que os respondentes identificassem todas as imagens, ao invés das três
solicitadas no pré-teste. Para facilitar a tabulação de dados deste item relativo às
imagens foram criados códigos para as respostas.
Também foi constatada a pertinência dos locais pré-selecionados e substituído o
ponto de aplicação da R. Santo Antônio pelo da R. João Pessoa. A R. João Pessoa cruza
diversas das ruas principais da Cidade Alta, como: R. Santo Antônio, R. da Conceição,
R. Gonçalves Ledo, Av. Rio Branco, R. Princesa Isabel e Av. Deodoro da Fonseca.
A aplicação dos dez questionários forneceu confiança de que a estrutura
construída tinha capacidade de extrair os dados necessários às discussões presentes na
dissertação. A linguagem simples e direta utilizada neste instrumento da pesquisa
também se demonstrou adequada ao público-alvo que é bastante diversificado em
termos de nível educacional.

3.3. Mapeamento mental
O mapeamento mental foi aplicado na pesquisa de campo junto com os
questionários. Os respondentes foram solicitados a dizer como é a Cidade Alta e Ribeira
através de um desenho à mão livre. Para o desenho, os respondentes receberam papel
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em branco e um lápis, conforme recomenda a literatura acerca dos mapas mentais. O
mapeamento mental é um método centrado no ambiente importante para esta
dissertação, visto que no cotidiano o ambiente opera abaixo do nível de consciência das
pessoas84.
A técnica do desenho dos mapas mentais foi utilizada pela primeira vez no
estudo pioneiro de Kevin Lynch, em The Image of the City. Os elementos formadores
das imagens mentais sistematizados pelo autor permanecem importantes para análise
dos desenhos. As vias são os “canais de circulação” em que “o observador se locomove
de modo habitual, ocasional ou potencial” (LYNCH, 1997, p.52). Os limites: “são
importantes características organizacionais, sobretudo devido ao seu papel de conferir
unidade a áreas diferentes”. Os distritos85 são áreas com características comuns que as
distinguem do todo. Os pontos nodais são locais de concentração, de encontro, de
convergência. Os marcos referenciais são externos ao observador, são objetos físicos,
matéria, “são geralmente usados como indicadores de identidade, ou até de estrutura”
(LYNCH, 1997, p.53).
Lynch analisou os elementos físicos perceptíveis pelos usuários para discutir o
papel da forma, partindo do pressuposto de que ela deve ser usada para reforçar o
significado. Estudos posteriores ao de Lynch destacaram que os elementos
representados têm caráter sócio-físico (HIGUCHI et al., 2011; ELALI, 2007) e que
também são ricos na discussão das representações e significados de uma área
(BOMFIM, 2010). Segundo Maria I. Higuchi et al. (2011, p.118), os mapas tornaram-se
bastante populares e “têm contribuído largamente na busca de respostas importantes por
se aproximarem do conhecimento coletivo do cotidiano das populações estudadas em
diversos contextos”.
A análise dos mapas nesta dissertação seguiu os elementos formadores das
imagens definidos por Lynch, no entanto foi além da discussão da forma, entrando na
discussão das representações e significados relacionados à área de estudo e seu
patrimônio cultural. No entanto com ambições semelhantes ao estudo pioneiro de Lynch
84

Este é um dos pressupostos da Psicologia ambiental, conforme Ittelson et al. (1974).
Na versão original do livro The Image of the City, Lynch utilizou o termo districts, porém a tradução do
livro para o português utilizou o termo bairros. Para esta pesquisa adotamos distrito, por evitar a
confusão do termo utilizado por Lynch com a definição de bairro, que no Brasil, designa a delimitação
administrativa das partes de uma cidade.
85
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no sentido de contribuir para a gestão e planejamento da área, dando a devida
importância à percepção dos usuários.
Como qualquer outra técnica de pesquisa o desenho do mapa apresenta
fragilidades. Estudos posteriores evidenciaram dificuldades dos pesquisadores em
aplicar e analisar os mapas. Para Higuchi et al. (2011, p.118) a principal fragilidade do
estudo pioneiro de Lynch foi evidenciada por Susan Cave86 (1998): “algumas pessoas
não são hábeis o bastante para desenhar de forma mais acurada o que elas possuem em
sua mente”.
No apêndice B de A Imagem da Cidade, Lynch já havia evidenciado fragilidades
da pesquisa. A primeira destas fragilidades foi o pequeno universo da amostra, posto
que foram entrevistados quinze usuários em cada cidade. A segunda, o caráter
homogêneo da amostra, pois os entrevistados caracterizavam-se por ser da classe média,
profissional e empresarial.
A abordagem multimetodológica possibilita a diminuição da fragilidade da
técnica do mapeamento mental, pois associa esta a outras técnicas de pesquisa. Por
exemplo, os estudos de Miriam S. Rodrigues (2010), Gleice A. Elali (2007), Sâmia T.
Medeiros (2005) e Lucas B. Pereira (2013) replicaram a técnica dos mapas junto com
questionários e/ou entrevistas com resultados satisfatórios.
O próprio método proposto por Lynch (1997) era composto de mais de uma
técnica para extrair as imagens mentais que também incluía entrevistas com descrição
de trajetos. Lynch (1984) também propôs uma técnica que pode ser associada aos mapas
e que se constitui na identificação de uma série de fotografias da área de estudo. Outros
estudos como o de Vicente Del Rio (1991, 1999), optaram por mapas indiretos
associados a questionários. O estudo de Del Rio (1991, 1999) optou por uma pesquisa
de campo de natureza quantitativa em que os usuários foram solicitados a descrever a
área de estudo ao invés de desenhar.
Com base nas pesquisas citadas que utilizaram os mapas mentais dentre as
técnicas de pesquisa, nesta dissertação adotou-se o mapeamento mental com alternativa
de aplicar os mapas indiretos para os casos em que não foi possível aplicar a técnica do
desenho. Os mapas indiretos foram constituídos dos itens 5 e 6 do questionário, os quais
86

Obra Applying Psychology to the Environment.
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solicitaram respectivamente: os locais mais lembrados e a descrição de dois trajetos
dados os pontos de partida e chegada.
O mapeamento mental teve como resultado a imagem síntese da área de estudo
e, portanto, serviu para a análise dos elementos sócio-físicos representados (abordadas
no capítulo seguinte). O mapa mental também serviu a compreensão dos significados
associados ao ambiente por aqueles que moram, trabalham ou visitam a área da cidade
com número significativo de bens patrimoniais reconhecidos pelos três níveis do
Governo.
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Exposto o caminho de análise construído para investigar a percepção dos
usuários87 sobre a Cidade Alta e Ribeira, este capítulo analisa e discute o que foi
observado e coletado em campo. As discussões centram-se nas representações e
significados relacionados à área de estudo que tem como peculiaridade a presença de
bens culturais protegidos pelos três níveis do governo: municipal, estadual e federal. As
representações dos usuários (moradores, trabalhadores e visitantes) são analisadas
estabelecendo um diálogo com os registros memorialísticos da cidade e com as
representações institucionais construídas com o saber técnico. A análise realizada busca
destacar aspectos importantes para contribuir com o envolvimento da população na
gestão patrimonial.

4.1. O contexto sócio-ambiental da área de estudo.
A observação direta não estruturada teve como resultado a descrição do contexto
sócio-ambiental do ambiente estudado. Para ilustrar este item foram utilizados registros
fotográficos e foi confeccionado um mapa que espacializa os principais elementos
citados classificando-os por usos (ver figura 49). A descrição teve como suporte estudos
anteriores sobre a área de estudo, principalmente do IBGE (2010), SEMURB (2013)88 e
o mapa de uso do solo disponível em NATAL (2010)89, que foi colocado em anexo
nesta dissertação (ver anexo 4).

87

Conforme anteriormente citado, o termo usuários inclui os três vínculos investigados: moradores,
trabalhadores e visitantes.
88
Este documento se refere ao Anuário de Natal que, além dos dados do último censo do IBGE (de 2010),
faz análises a partir do cruzamento destes dados, através de gráficos e mapas sobre as características da
cidade.
89
Este documento como anteriormente citado, faz parte do documento de Modernização da Gestão
Administrativa e Fiscal do Município de Natal, mais especificamente do Módulo 3 que trata do aspecto
urbanístico e aborda a atualização e consolidação da legislação, inclusive a revisão da Operação Urbana
Ribeira (2007) que está em andamento desde 2010, sob a denominação de Operação Urbana Centro
Histórico (OUCH).
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A análise de campo e os estudos anteriores citados (IBGE, 2010; SEMURB,
2013; NATAL, 2010) destacam que a principal atividade econômica da Cidade Alta é o
comércio. A distribuição espacial do uso comercial no bairro pode ser observada no
mapa de uso do solo (ver anexo 4). As vias de concentração desta atividade atraem um
intenso movimento de pessoas, destacadamente na R. João Pessoa, Av. Rio Branco, R.
Princesa Isabel, R. Ulisses Caldas, R. Cel. Cascudo e R. Felipe Camarão (ver figura 49).
Fazem parte deste comércio lojas âncoras (como C&A, Lojas Americanas, Riachuelo,
Leader e Renner), pequenas lojas (de roupas, sapatos, bolsas, acessórios, artigos para
festas, sebos, dentre outras) e o shopping popular90. Para suprir as necessidades dos
usuários do bairro existem estabelecimentos que prestam serviços como bancos,
cartórios, restaurantes e salões de beleza.
Na Ribeira a atividade econômica de destaque é a portuária que está
intimamente relacionada à presença do Rio Potengi (ver figura 49). Conforme foi
observado em campo, o uso do Rio no bairro ocorre quase que exclusivamente por este
agente. Também na cota mais baixa do bairro ficam empresas de pesca (por exemplo, a
Produmar) e estabelecimentos comerciais como: armazéns de construção, lojas de
equipamentos para pesca, equipamentos mecânicos, lojas de produtos de limpeza e
antiquários. Esta área também possui serviços, a exemplo: oficinas (de equipamentos
mecânicos), gráficas, lanchonetes, bares e banco.
A observação de campo permite constatar que a área de estudo também é o local
tradicional de instituições públicas. O mapa de apoio à descrição do contexto sócioambiental da área de estudo (ver figura 49) nos permite compreender a espacialização
das instituições observadas em campo que atraem uma significativa quantidade de
usuários, principalmente para a Ribeira, onde se situam grande parte delas. São
exemplos de instituições presentes no local: Prefeitura, Assembléia, Tribunal Eleitoral,
SESC, SEMOB, Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), Correios, Receita Federal,
Ministério da Agricultura, ITEP, PROCOM, Natal Card, Departamento Estadual de
Imprensa, dentre outras. Muitas das edificações ocupadas pelo uso institucional são de
interesse patrimonial e por isso possuem importância fundamental na conservação do
ambiente estudado.

90

Esta edificação consiste numa grande coberta que abriga boxes de produtos vendidos por camelôs,
também chamada Camelódromo.
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A dinâmica da área de estudo apresenta contrastes entre o período diurno e
noturno. Durante o horário comercial (período diurno) os locais de comércio, serviços e
instituições possuem grande circulação de pedestres. Conforme Milton Santos (2006), a
concentração de pedestre atrai o subsistema informal que é composto de atividades de
âmbito local. Durante o horário comercial e em dias de evento (ver figuras 50 e 51)
foram observadas na área de estudo a presença do comércio ambulante (de lanches ou
produtos) e a atividade de “flanelinhas” ou guardadores de automóvel que fazem parte
deste subsistema. No período noturno e nos fins de semana (principalmente aos
domingos) regiões da área de estudo que concentram os referidos usos ficam
esvaziadas, exceções só ocorrem em dias de eventos.

Figura 50: R. Cel. Cascudo, Cidade Alta. Foto da
autora, fev. 2013.

Figura 51: Evento de carnaval na Cidade Alta. Foto
da autora, fev. 2013.

Os eventos ocorrem no espaço público e nos equipamentos culturais da área de
estudo, estes foram localizados no mapa de apoio (ver figura 49). Na Cidade Alta
muitas edificações de destaque abrigam equipamentos mantidos por órgãos ligados ao
governo como: a Pinacoteca do Estado, o Museu Café Filho, o Memorial Câmara
Cascudo, o Solar Bela Vista (Centro Cultural Sesi-RN), Capitania das Artes, Instituto
Histórico e Geográfico e o Solar João Galvão (Centro de documentação da Fundação
José Augusto). Na Ribeira são equipamentos culturais ligados ao governo: o Centro
Cultural Djalma Maranhão, o Teatro Alberto Maranhão (TAM) e a Escola de Dança do
Teatro (EDTAM).
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A área de estudo também apresenta uma importante atuação de produtores
culturais91 que organizam eventos em estabelecimentos próprios ou no espaço público.
No caso da Cidade Alta destacamos a atuação da associação SAMBA (Sociedade dos
Amigos do Beco da Lama e Adjacências) que promove eventos culturais nos espaços do
bairro, destacadamente no ‘Beco da Lama’ (situado na Rua Dr. José Ivo) e na Praça
André de Albuquerque (O BECO..., 2012). Na Ribeira existe uma significativa
quantidade estabelecimentos de produtores culturais, como: Centro Cultural DoSol,
Casa da Ribeira, Gira Dança, Café salão Nalva, Ateliê Flávio de Freitas, Associação
Cultural Buraco da Catita, Cultura Clube, Galpão 29, dentre outros (ver figura 49).
A área de estudo também possui tradição religiosa enraizada em seus espaços,
destacadamente a festa da Padroeira Nossa Senhora do Rosário, que ocorre no feriado
em sua homenagem no dia 20 de novembro. Conforme Rubenilson Teixeira (2009,
p.83), a descoberta da estátua da Santa Senhora da Apresentação nas margens do Rio
Potengi (chamado na época de Rio Grande) gerou uma comemoração ao acontecimento,
“provavelmente em 1753”, o clero e o Senado da Câmara convocaram o povo para
carregar a imagem até a igreja matriz. O encontro da estátua foi relatado também nos
registros memorialísticos de Luís da Câmara Cascudo (1999[orig.1947]).
A tradição religiosa, que chegou aos dias de hoje, começa ao amanhecer ao redor
da Pedra do Rosário, onde foi feita uma réplica da estátua da Santa para marcar o local
em que foi encontrada. Os fiéis aguardam a chegada da imagem que é trazida de barco
por religiosos pelo Rio Potengi (ver figura 52). Ao entardecer ocorre uma caminhada
pelas ruas do bairro como a Avenida Rio Branco e a Rua João Pessoa; tendo fim na
Avenida Marechal Deodoro da Fonseca onde é realizada uma missa do lado externo da
nova Matriz (ver figura 53).

91

Alguns destes produtores culturais são Anderson Foca (do Centro Cultural DoSol), Dorian Prudêncio
de Lima (Presidente do SAMBA), Carlos Henrique Lisboa Fontes (da Casa da Ribeira) e Nalva Melo (do
Café Salão Nalva situado no Edifício Bila). Na tese recentemente defendida de Daline M. de Souza
(2013) são entrevistados este perfil de usuários ligados a área patrimonial da cidade, dos citados apenas o
primeiro não foi entrevistado.
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Figura 52: Pedra do Rosário em feriado da
padroeira. Fonte: DIA DE HOMENAGENS...,
2012.

Figura 53: Rua João Pessoa em feriado da
padroeira. Foto da autora, nov. 2012.

Além dos usos citados a Cidade Alta e Ribeira possuem equipamentos de saúde,
educação e moradia. De ensino existem instituições do governo e particulares, algumas
delas realizam atividades extracurriculares na área de estudo. Ver exemplos destas
instituições de ensino no mapa de apoio (ver figura 49) - o Colégio Salesiano, o Colégio
Estadual Winston Churchill e o IFRN (Instituto Federal do Rio Grande do Norte). A
educação patrimonial e contato com os bens culturais durante o ensino básico e médio
são importantes para despertar o interesse dos jovens pelo suportes físicos da histórica
da cidade e pela cultura local.
Os equipamentos de saúde da área de estudo prestam assistência aos moradores
de Natal e municípios vizinhos, principalmente o Centro Clínico Doutor José Carlos
Passos e o Hospital Varela Santiago. Existem unidades de saúde com alcance local
como o centro odontológico. A Cidade Alta possui ainda estabelecimentos de saúde
voltados ao atendimento particular. Os bairros vizinhos, principalmente Petrópolis e
Tirol, possuem significativa quantidade de unidades de saúde e hospitais de fácil acesso
aos usuários da Cidade Alta e Ribeira (SEMURB, 2013).
Quanto à moradia, a população residente na área de estudo é de 9.345 pessoas,
destas 7.123 moram na Cidade Alta (representando 76,2%) e 2.222 na Ribeira (23,8%),
conforme o IBGE (2010). Dos moradores da Cidade Alta: 50,53% vivem em casas e
49,31% em prédios; apresentando um rendimento mensal de 2,01 salários mínimos (ver
gráfico 1). Na Ribeira: 52,36% vivem em prédios e 47,64% em casas; apresentando
rendimento mensal de 3,97 salários mínimos (ver gráfico 1). Na cota mais alta do bairro
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já existem edifícios no padrão dos de Petrópolis92, bairro vizinho que segundo o censo
possui o maior rendimento mensal da cidade (6,76 salários mínimos).

Gráfico 1: Rendimento nominal médio mensal das pessoas de 10 anos ou mais de idade (em salários
mínimos) por bairro, em destaque dados da área de estudo. Fonte: SEMURB, 2013.

Dentre os moradores da Cidade Alta 2258 (ou 31,7%) deles moram no Passo da
Pátria que pelo Plano Diretor de Natal (2007) é considerado uma AEIS (Área de
Interesse Social). Esta AEIS é espacialmente segregada do restante do bairro, limitada
de um lado pelas margens do Rio Potengi e do outro pela cota alta da Avenida Walfredo
Gurgel. Dentre os moradores da Ribeira 804 (ou 15,5%) deles moram na Favela do
Maruim (IBGE, 2010).
Na observação de campo foi constatado que os moradores do Maruim possuem
uma forte ligação com o Rio Potengi e o bairro das Rocas (vizinho a Ribeira), onde eles
comercializam os peixes de sua pesca artesanal. O bairro das Rocas é caracterizado por
um bairro popular (rendimento mensal de 1,2 salários mínimos) e com predominância
residencial (ver anexo 4) que apresenta forte relação com as atividades pesqueira e
portuária da Ribeira. Em breve as famílias do Maruim serão realocadas para um
conjunto habitacional nas Rocas (PREFEITURA DEVE..., 2013).
O uso residencial é bastante incentivado para as áreas patrimoniais nos dias de
hoje, pois possibilita que o patrimônio faça parte do cotidiano da população. A presença
desta população fixa na área patrimonial apresenta como vantagens, por exemplo o
92

A construção destes edifícios foi possibilitada pela Operação Urbana Ribeira de 2007, que aumentou o
coeficiente construtivo, possibilitando a chegada de investimentos do mercado imobiliário na cota mais
alta do bairro.
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surgimento de relações afetivas com o ambiente e possibilita a vigilância social93. Um
dos aspectos relevantes para melhorar a relação dos usuários com os bens culturais é
incluir na gestão patrimonial a população de baixa renda presente na área de estudo e
nos bairros vizinhos, a exemplo o das Rocas, que é predominantemente residencial e
para onde estão sendo transferidos os moradores do Maruim.
A área de estudo recebe diariamente uma grande quantidade de população
flutuante composta de trabalhadores e visitantes que utilizam a área principalmente no
horário comercial. O acesso a área de estudo é facilitado pela integração com os
principais meios de transporte da cidade que apresentam conexões inclusive com
municípios vizinhos (principalmente: Ceará-Mirim, Parnamirim, São Gonçalo do
Amarante e Extremoz).
É possível acessar a área através do sistema rodoviário, utilizando automóveis
particulares ou ônibus. O acesso através de automóveis apresenta como desvantagem a
dificuldade de encontrar vagas para estacionar, pois a demanda durante o horário
comercial excede a capacidade da malha urbana antiga deste trecho da cidade. Os
bairros da Cidade Alta e Ribeira são muito bem conectados com as linhas de ônibus da
cidade - há mais de 50 tipos de linhas (SEMURB, 2013) - o que possibilita o acesso
democrático a área. A malha urbana estudada também tem conexão com o sistema
ferroviário94 bastante utilizado pela população menos abastada e que possui uma estação
de trem na Ribeira próximo ao Largo do Teatro.
O contexto sócio-ambiental observado permite constatar que a área de estudo
tem uma dinâmica composta de um somatório de atividades que deve ser considerada
nas intervenções urbanas realizadas. Desta maneira é possível identificar semelhanças
no contexto sócio-ambiental descrito com o que foi observado por Heliana C. Vargas e
Ana L. de Castilho (2006, p.01) no estudo de centros urbanos:
Os centros das cidades têm sido identificados como o lugar mais
dinâmico da vida urbana, animados pelo fluxo de pessoas, veículos e
mercadorias decorrentes da marcante presença das atividades

93

Os moradores permanecem no bairro inclusive fora do horário comercial, quando parte significativa da
área de estudo fica deserta pela saída da população flutuante (composta por trabalhadores e visitantes).
94
A localização o sistema ferroviário da cidade de Natal e nos municípios vizinhos pode ser observada na
figura 1.
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terciárias95, transformando-se no referencial simbólico das cidades.
Historicamente eleitos para a localização de diversas instituições
públicas e religiosas, os centros têm a sua centralidade fortalecida pela
somatória de todas essas atividades, e o seu significado, por vezes,
extrapola os limites da própria cidade.

4.2. Perfil dos respondentes.
Com vistas a investigar as relações pessoa-ambiente presentes na área de estudo,
parte-se da descrição do perfil dos cem (100) usuários que participaram do questionário,
no período de abril a junho de 2013. Os respondentes do questionário aplicado na área
de estudo em função da faixa etária foram divididos em quatro (4) categorias: jovem
(18-28 anos), adulto (29-44 anos), sênior (45-59 anos) e idoso (acima de 60 anos).
Buscou-se garantir que todas as faixas etárias fossem contempladas na pesquisa, o que
resultou na distribuição de usuários representada no gráfico 2. A amostra também teve a
preocupação de manter proporção semelhante entre a quantidade de mulheres e homens,
como mostra o gráfico 3.

Gráfico 2: Faixa etária. Produzido pela autora.

Gráfico 3: Gênero. Produzido pela autora.

Quanto ao estado civil (ver gráfico 4) a maior parte dos usuários é casado ou
mora com parceiro (51%), seguido dos solteiros (41%); enquanto a minoria se declarou
separado ou divorciado (7%) e viúvo (1%). Do total de respondentes, 67% possuem um
ou mais filhos. Sobre a escolaridade, a maioria tem ensino médio completo ou
incompleto (67%), 19% possuem apenas o ensino básico e 14% possuem ensino
superior completo ou em andamento.

95

“Atividades terciárias são aquelas que incluem o comércio e os serviços varejistas, além de serviços de
educação, lazer, financeiros, hospedagem etc.” (VARGAS e CASTILHO, 2006, p.1)
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Gráfico 4: Estado Civil. Produzido pela autora.

Gráfico 5: Escolaridade. Produzido pela autora.

Alguns dos respondentes, devido ao baixo grau de escolaridade ou à acentuada
idade, não se sentiram à vontade para desenhar a área de estudo. No entanto a estrutura
da pesquisa de campo demonstrou-se eficaz em incluir estes sujeitos através do mapa
indireto, da linguagem acessível do questionário e da aplicação deste pelo pesquisador.
Para avaliar as respostas, os usuários foram distribuídos em categorias de acordo com o
vínculo com a área de estudo: moradores, trabalhadores e visitantes. Buscou-se uma
distribuição proporcional para a quantidade de respondentes de cada vínculo (ver tabela
3).
Tabela 3: Cota de respondentes por vínculo com a área de estudo. Produzida pela autora.

Moradores

Trabalhadores Visitantes

Cidade Alta

16

17

17

Ribeira

14

19

17

TOTAL

30

36

34

Sobre o local de residência dos respondentes, verificamos a presença na área de
estudo de moradores de todas as Zonas da cidade de Natal e de alguns Municípios
vizinhos. Os dados do local de moradia dos respondentes estão dispostos na tabela 4 e
ela contribui para entendermos de quais partes da cidade e de que municípios vizinhos
são moradores os usuários que constituem a população flutuante (trabalhadores e
visitantes) da Cidade Alta e Ribeira. O estudo do SEBRAE (2011), que foi realizado
com quatrocentos (400) usuários da Ribeira, também evidenciou a presença de
moradores das diversas zonas das cidades, bem como de alguns municípios vizinhos.
Com base nestes dados, pode-se afirmar que a atratividade da área de estudo extrapola
os limites da própria cidade.
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Tabela 4: Local de moradia dos respondentes. Produzido pela autora.

Moradores

Trabalhadores

Visitantes

Total

30

10

6

46

Natal Zona Oeste

7

7

14

Natal Zona Norte

5

9

14

Parnamirim

9

4

13

Natal Zona Sul

3

2

5

Macaíba

3

3

Extremoz

2

2

Natal Zona Leste

São Gonçalo do Amarante

1

1

Maxaranguape

1

1
1

Touros

1

A amostra total da população fixa (moradores) foi composta de 30 respondentes.
Com relação à população flutuante, 16 usuários são de outros bairros da Zona Leste (5
das Rocas, 4 de Tirol e 4 do Alecrim), seguido de 14 usuários das Zonas Oeste
(principalmente do Planalto, 6 deles, e Cidade Satélite, total de 4) e Norte (com
destaque para Ns. Sra. da Apresentação, Pajuçara e Lagoa Azul, 3 de cada um dos
bairros).
Um dado que chama atenção é que dentre os usuários da área de estudo a
amostra indicou a presença de mais moradores do município de Parnamirim (13) do que
da Zona Sul de Natal (5). Também fizeram parte da amostra respondentes de outros
municípios, são eles: Macaíba (3), Extremoz (2), São Gonçalo do Amarante (1),
Maxaranguape (1) e Touros (1).
A significativa quantidade de moradores de Parnamirim na área de estudo pode
ser entendida através da observação do crescimento urbano de Natal que tem
influenciado inclusive a configuração dos municípios vizinhos. Um dos bairros de
Parnamirim que apresenta a ligação mais intensa com Natal é Nova Parnamirim, que
passa por acelerado ritmo de construção pela proximidade privilegiada com a Capital.
Conforme Francisco E. de Souza (2004, p.60), a maioria dos moradores de Nova
Parnamirim utilizam o bairro como dormitório, pois trabalham e utilizam os serviços de
Natal.

129

4. PERCEPÇÃO AMBIENTAL DOS USUÁRIOS SOBRE A CIDADE ALTA E RIBEIRA.

[...] o crescimento urbano de Natal extrapola as suas fronteiras
territoriais, pois, a sua espacialidade urbana passa a configurar-se em
municípios vizinhos, abrangendo na direção sul o município de
Parnamirim e, na direção norte os municípios de São Gonçalo do
Amarante e Extremoz, em razão da limitação da sua área municipal
que se encontra praticamente urbanizada. (SOUZA, 2004, p.60)

Quanto a pouca presença de moradores da Zona Sul no ambiente estudado,
podemos apontar como um dos motivos a preferência por outras áreas da cidade. É
preciso destacar que conforme o gráfico 1 deste capítulo, a Zona Sul possui o maior
rendimento mensal em salários mínimos da cidade (total de 3,45). Portanto, devem ter
preferência por utilizar os grandes equipamentos de comércio e serviços que estão
dispostos ao longo das principais vias urbanas da cidade, que compõem a centralidade
linear abordada pelos estudos morfológicos de Natal (FERRAZ et al. 2007).
Conforme a literatura96, o tempo de relação com determinado ambiente é um
dado básico para o entendimento da percepção ambiental do usuário. A amostra obtida
nesta pesquisa quanto ao tempo de vínculo com a área de estudo foi diversificada (ver
tabela 5), o que permitiu incluir a percepção de novos e antigos usuários.
Tabela 5: Tempo de vínculo. Produzido pela autora.

Moradores

Trabalhadores

Total

1-5 anos

5

15

20

6-15 anos

5

10

15

16-30 anos

3

8

11

acima de 31 anos

10

2

12

Quanto à frequência de uso da área de estudo, apenas foi necessário perguntar
aos visitantes. Os moradores possuem contato diário com o ambiente estudado, os
trabalhadores foram compreendidos na categoria semanal, posto que o trabalho ocorre
no horário comercial e inclui folgas semanais. Já os visitantes frequentam a área de
diversas maneiras, 22 visitam semanalmente, 2 mensalmente e 10 esporadicamente (ver
tabela 6). É preciso destacar que a maior parte dos usuários da amostra da pesquisa tem
uma vivência cotidiana com a Cidade Alta e Ribeira, pois um total de 88% deles
frequenta a área diariamente ou semanalmente.
96

Dentre as pesquisas que levaram em consideração o tempo de relação com a área de estudo estão: Del
Rio (1991), Medeiros (2005), Bertini (2007), Bomfim (2010), Donegan (2011) e Assunção; Corcino
(2012).
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Tabela 6: Frequência de uso da área. Produzido pela autora.

Moradores
Diária

Trabalhadores

Visitantes

30

Total
30

22

58

Mensal

2

2

Esporádica

10

10

Semanal

36

Neste sentido é preciso destacar que na maioria das respostas obtidas nesta
pesquisa não ficou evidente diferenças significativas de avaliações entre moradores e
não-moradores. No estudo de Gleice Elali (2007)97 os não-moradores demonstraram-se
mais críticos na avaliação da área do que os moradores da Ribeira. No entanto, isto se
deve ao fato da pesquisa da autora ter sido aplicada também em outras zonas da cidade,
consultando uma quantidade significativa de pessoas que não necessariamente
participam do cotidiano do bairro. A presente dissertação, todavia, aprofundou na
discussão da percepção das pessoas mais ligadas à área de estudo em busca de destacar
aspectos relevantes à gestão patrimonial, comprovando assim a hipótese da pesquisa.

4.3. Avaliação de características da área de estudo.
Conforme Vicente Del Rio (1999), na vivência cotidiana com determinado
ambiente ocorre o processo perceptivo que causa sensações, proporciona a organização
de imagens mentais, forma avaliações e condiciona o comportamento do indivíduo.
Iniciamos a análise da percepção ambiental obtida pela avaliação dos respondentes
sobre algumas características da área de estudo. Em geral, as respostas obtidas por
moradores, trabalhadores e visitantes foram bastante semelhantes (ver apêndice 4).
Somente os itens que receberam avaliação significativamente diferente entre os vínculos
analisados tiveram seu resultado discutido.
No gráfico resultante da avaliação da área de estudo foram calculadas médias
dos resultados para facilitar a leitura e comparação. As médias foram constituídas pelo
somatório das respostas por vínculo (usuários, moradores, trabalhadores e visitantes) de
cada característica da área (por exemplo: segurança). As respostas obtidas receberam

97

No estudo de Elali (2007) foram consultados 100 moradores da Ribeira e 350 moradores das outras
Zonas da cidade de Natal, também replicando a técnica do desenho dos mapas mentais de Kevin Lynch.
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pesos, da seguinte maneira: ótimo (= 4), bom (= 3), regular (= 2) e ruim (= 1). Portanto,
quanto maior a média melhor a avaliação do item.

Gráfico 6: Avaliação dos usuários sobre a área de estudo. Produzido pela autora.

No gráfico 6 pode-se constatar que os itens segurança, situação das calçadas e
manutenção das edificações receberam as piores avaliações (média de 1,7 / 1,6 / 1,7
respectivamente). A associação da área de estudo com imagens de degradação e
insegurança também foi evidenciada em estudos anteriores (SEBRAE, 2011; ELALI,
2007; TINOCO et al., 2008; ASSUNÇÃO e CORCINO, 2012). Fátima Bertini (2007)
evidenciou que a presença de imagens negativas relacionadas ao centro da cidade afeta
o modo como as pessoas se relacionam com o local98.
Durante a avaliação do item segurança, alguns usuários relataram pequenos
furtos diários na área de estudo. Estudos anteriores sobre a área de estudo apontam que
o aspecto degradado do espaço público e do casario contribui para a sensação de
insegurança (MONTEIRO, TRIGUEIRO, 2003; FERRAZ, 2008). Esta sensação se
agrava fora do horário comercial, quando parte da área fica esvaziada (FERRAZ, 2008).
No relato de R63f[Sen]M é possível observar tanto o destaque do aspecto antigo do
local, quanto à acentuada sensação de vulnerabilidade no período noturno.

98

Bertini (2007, p.147) constatou que no centro de Fortaleza os idosos expressaram “sentimentos
associados às imagens de destruição e de insegurança”, demonstrando “um distanciamento afetivo
relacionado ao centro”.
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São bairros tradicionais, antigos. [...] As pessoas preferem se mudar e
morar em locais mais afastados que tem mais segurança, aqui não tem
segurança. Por não ter segurança as pessoas não valorizam, quando dá
seis horas da noite por estas ruas aqui você não vê um pé de pessoa na
rua. Aqui as pessoas não têm hora para ser assaltada é qualquer hora
do dia ou da noite. [...] Era muito bom de morar. [...] De 20 anos para
cá bagunçou tudo. (R63f[Sen]M, grifo nosso)

Na avaliação do item “atividades de lazer e cultura” 30% dos usuários
afirmaram nunca terem ido ao teatro, museus ou participado dos eventos que ocorrem
na área de estudo. A análise do gráfico 7 demonstra que os usuários que melhor
avaliaram estas atividades foram os visitantes (média de 2,4), seguido dos trabalhadores
(1,7) e a avaliação mais baixa foi dada pelos moradores (1,4). Alguns respondentes
declararam como motivos para isto: o desconhecimento de tais atividades culturais ou o
fato de não gostarem das mesmas.

Gráfico 7: Avaliação do item lazer e cultura por vínculo com a área de estudo. Produzido pela autora.

Apesar da presença de imagens negativas o gráficos 6 demonstra que a maioria
dos usuários avalia a área de estudo positivamente (média de 2,7). Esta imagem positiva
associada à Cidade Alta e Ribeira revela que existem elementos ou características, os
quais proporcionam satisfação aos seus usuários. Como, por exemplo, o acesso ao local
que foi avaliado positivamente pela maioria dos usuários (média de 2,7).
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Os dados expostos no gráfico 8 permitiram complementar a avaliação feita pelos
usuários acerca do ambiente estudado. Além da facilidade de acesso, os usuários
evidenciaram que a área de estudo é bem servida de comércio (93% concordaram) e
serviços (93% concordaram), o que atrai uma significativa quantidade de população
flutuante para o bairro principalmente durante o horário comercial.

Gráfico 8: Opinião dos respondentes. Produzido pela autora.

Os usuários (26% deles) afirmaram que a área não é bem servida de saúde. A
observação de campo e os dados do anuário de Natal (SEMURB, 2013) apontam a
existência de estabelecimentos públicos e privados relacionados à saúde na Cidade Alta,
Ribeira e bairros vizinhos como Petrópolis e Tirol que possuem significativa
concentração destes estabelecimentos. Portanto, esta percepção da população quanto à
saúde não é necessariamente um ponto negativo específico da área estudada, mas esta
relacionada a uma avaliação do tema como um todo na cidade de Natal.
Quanto à participação em eventos culturais, o gráfico 8 permite confirmar o
evidenciado na análise do gráfico 7, os visitantes são os que mais participam (65%
deles), seguido dos trabalhadores (56% deles) e por fim moradores (total de 50%).
Apenas um pouco mais da maioria dos usuários (57%) afirmou participar dos eventos
culturais, uma quantidade relativamente pequena pela importância cultural que vem
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sendo atribuída a Cidade Alta e Ribeira pelas representações institucionais desde a
década de 1990.
O Rio Potengi, um elemento essencial na história da formação da cidade de
Natal, encontra-se extraído do uso cotidiano da área de estudo. Do total, 90% dos
usuários afirmaram que gostariam de utilizar mais o rio para lazer, por exemplo. As
atividades atualmente relacionadas ao rio na área de estudo são a portuária e a
pesqueira. Ambas as atividades são percebidas pelos usuários, no entanto quanto à
atividade portuária a percepção da sua importância econômica superou a recordação de
conflitos do Porto com outros usos presentes na Ribeira como: o residencial no caso da
Favela do Maruim, o lazer no Rio e o cultural no Largo da Rua Chile99.
Os moradores (87% deles) evidenciaram a necessidade de aumentar o número de
moradores na área de estudo, o que teria como consequência o aumento da população
fixa, a qual se faz presente na área inclusive fora do horário comercial. Para a população
flutuante da amostra investigada a percepção da necessidade de incentivar o uso
residencial foi menos evidente, 78% dos trabalhadores e 65% dos visitantes
concordaram. Neste item, pode-se constatar que o contato com a área no horário em que
parte dela fica deserta - diminuindo a vigilância social e aumentando a sensação de
insegurança - influenciou a percepção dos respondentes.
A maioria dos usuários (81%) evidenciou possuir lembranças associadas a área,
o que na abordagem desta dissertação representa uma potencialidade para a preservação
do patrimônio cultural da Cidade Alta e Ribeira. Pois a memória possibilita a formação
de vínculos com o ambiente podendo contribuir para a formação de uma
responsabilidade na conservação dos elementos de identidade.
Por fim sobre o exposto no gráfico 8, a maioria dos respondentes afirmou
perceber a importância da preservação dos edifícios históricos (média de 87% deles).
Do universo de usuários da amostra, 80% dos moradores, 92% dos trabalhadores e 88%
dos visitantes concordaram com a preservação de bens da área de estudo. O processo de
reconhecimento de valores e estratégias relacionados ao patrimônio tem surtido efeito
no sentido sensibilizar a percepção da população. Questionamos se esta percepção é
suficiente para propiciar um desenvolvimento urbano mais equilibrado entre a
conservação do existente e a construção do novo.
99

O largo foi revitalizado em 2004 e desde 2012, parte dele encontra-se fechado para a construção do
terminal marítimo de passageiros.
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4.4. Análise da imagem socioambiental obtida.
Continuamos a discussão da percepção ambiental dos usuários da Cidade Alta e
Ribeira com a análise da técnica do mapa mental. Foram obtidos em campo 31 mapas
diretos (desenho que replica metodologia de Lynch) e 69 mapas indiretos (compostos
dos itens 5 e 6 do questionário). Respondentes de jovens à seniores optaram por
desenhar a área, os idosos preferiram responder os itens do questionário. A figura 54
contém oito desenhos que representam o ambiente estudado com mais detalhes,
demonstrando um maior conhecimento do local.
Os mapas foram analisados através da organização de uma representação síntese
da área de estudo (ver figura 55). Os elementos sócio-físicos mais citados pelos usuários
foram distribuídos nas categorias definidas por Kevin Lynch (1997[orig.1960]): vias,
limites, distritos, pontos nodais e marcos. A imagem-síntese obtida foi principalmente
representada por vias, pontos nodais e marcos.
As avenidas Rio Branco e Mal. Deodoro da Fonseca foram as mais citadas,
respectivamente 53 e 47 vezes. Na análise dos dados obtidos em campo, a primeira
destas avenidas foi classificada na categoria via e a segunda na categoria limite, pois
esta limita a área de estudo com os bairros de Tirol e Petrópolis. Na Av. Mal. Deodoro
da Fonseca localizou-se o ponto final do trajeto A-B presente nos questionários, o que
certamente influenciou o número de citações deste limite. Isso também ocorreu com o
ponto A do trajeto na R. Chile, bem como com o trajeto C-D que teve como ponto
inicial a Pç. Capitão José da Penha na Av. Duque de Caxias e como ponto final a Casa
do Estudante próximo a R. João da Mata. O percurso C-D teve como referência
particular a edificação do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) que foi citado 8 vezes.
A Av. Rio Branco, Av. Mal. Deodoro da Fonseca, R. João Pessoa (citada 22
vezes), R. Ulisses Caldas (20) e R. Princesa Isabel (10) estão principalmente associadas
à atividade comercial da Cidade Alta, por isso possuem intenso fluxo de pessoas e
veículos (principalmente ônibus e automóveis). Esta área comercial do bairro foi
representada principalmente por suas vias, apresentando poucos marcos referenciais.
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Os marcos representados na área comercial foram: C&A (citada 22 vezes),
Caixa Econômica (19), Lojas Americanas (16), Riachuelo (8) e IFRN (7). Destes
marcos dois estão diretamente ligados ao patrimônio cultural da área de estudo, o
edifício da Caixa Econômica é um edifício modernista100 que está fora da poligonal de
tombamento e o IFRN (prédio do antigo Liceu Industrial) é tombado pelo estado. Os
outros estabelecimentos citados são construções recentes e possuem o uso comercial.
São lojas âncoras que atraem significativa quantidade de pessoas para o bairro no
horário comercial. Um exemplo de mapa obtido que representa a área comercial da
Cidade Alta é o desenho do R15m[Adu]V101 (ver figura 56).

Figura 56: Mapa da área
de estudo elaborado por
R15m[Adu]V.

100

Conforme identificado no trabalho de Edja Trigueiro et al. (2012).
Para abordar as falas dos usuários, resguardando suas identidades, foi utilizada uma codificação (ver
figura 47).

101
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A antiguidade destas ruas comerciais revela fragmentos da história da cidade. O
cruzamento da R. João Pessoa com a Avenida Rio Branco, denominado “Grande
Ponto”, está presente no registros memorialísticos da cidade. A R. João Pessoa é uma
das vias por onde passa a tradicional caminhada em celebração do dia da Padroeira em
direção a Catedral Metropolitana de Natal (matriz atual da cidade) na Avenida Mal.
Deodoro da Fonseca. A R. João Pessoa assim como R. Ulisses Caldas são vias
principais que conectam a tradicional atividade comercial do bairro a área tombada pelo
IPHAN.
O desenho do R15m[Adu]V também representou as principais vias da Ribeira
que constam no mapa síntese obtido (ver figura 55), são elas: R. Chile102 (citada 22
vezes) e Av. Duque de Caxias (21). Nos resultados obtidos a R. Chile foi mais citada do
que a Av. Duque de Caxias porque foi o ponto inicial do trajeto A-B utilizado como
item do mapa indireto. Os resultados da técnica de identificação103 de imagens que a
Av. Duque de Caxias foi a via da Ribeira mais reconhecida, no total por 78% dos
usuários, a R. Chile foi a segunda via mais identificada do bairro (61%).
No mapa síntese obtido, é possível constatar que a Av. Duque de Caxias e a Av.
Câmara Cascudo (citada 17 vezes), os pontos nodais e a maior parte dos marcos citados
(75% deles) formam o eixo que denominamos de cultural na análise realizada. Devido
ao fato deste eixo estar dentro da poligonal de tombamento federal104. A atual Avenida
Câmara Cascudo foi citada pelos usuários pelo seu nome anterior: Av. Junqueira Aires.
Esta via está situada no mais antigo caminho de ligação entre Cidade Alta e Ribeira que
eram separados por uma área alagada do Rio Potengi. Conforme Yuri Simonini (2010),
somente no início do século XX durante o período de modernização da cidade a área
alagada foi aterrada para a construção da Praça Augusto Severo e a ligação íngreme,
inicialmente muito precária, foi substituída por uma pavimentação definitiva permitindo
inclusive a passagem dos bondes.
A configuração desta via após a reforma do século XX marcou a memória dos
respondentes que não se habituaram a chamá-la de Av. Câmara Cascudo como foi
denominada a partir de 1998 (conforme estudos do IPHAN In: MELO e SILVA
102

No início da R. Chile próximo a entrada do Porto localizou-se o ponto inicial do trajeto A-B presente
nos questionários, o que certamente influenciou o número de citações deste via.
103
O gráfico 9 que apresenta os resultados da identificação de imagens é abordado no final deste item.
104
Neste eixo só uma das margens da Av. Duque de Caxias está fora da poligonal tombada a nível federal
(ver anexo 4).
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FILHO, 2007). As mudanças toponímicas ocorreram em diversas ruas da área de
estudo, como demonstram os mapas em anexo do acervo do IPHAN (ver anexo 1 e 2),
por exemplo a Rua Chile já foi Rua do Comércio e a Av. Duque de Caxias já foi R.
Sachet.
No entanto, alguns desses novos nomes não foram apropriados de imediato pela
população local, que continuou a utilizar algumas das antigas denominações. Um
exemplo disso pode ser observado nos próprios registros de Cascudo: “Nasci na rua
José Bonifácio, que ninguém sabia em Natal quem fora. Toda gente a dizia Rua das
Virgens, no bairro da Ribeira”105. Atualmente esta rua citada pelo autor é denominada
de Rua Câmara Cascudo. Os dados de campo revelam ainda que estas mudanças
toponímicas causam certa confusão na fala dos usuários, principalmente quando se
referem às lembranças relacionadas aos tradicionais bairros da cidade.
Os marcos mais citados da área de estudo (ver tabela 7), o Teatro Alberto
Maranhão (50 vezes) e o Museu Djalma Maranhão (43 vezes), se situam na conexão da
Av. Duque de Caxias com a Av. Câmara Cascudo. O Museu foi mencionado pela
maioria dos respondentes como Antiga Rodoviária. Conforme Paulo Nobre e Marizo
Pereira (2008), o edifício foi construído em 1963 utilizando o ideário modernista para
abrigar a rodoviária da cidade, após cerca de 18 anos de funcionamento foi
completamente desativada (em 1981) passando a funcionar no bairro Nova Esperança.
O Teatro e a Antiga Rodoviária são marcos relacionados ao ponto nodal da
Praça Augusto Severo, citada 61 vezes nos mapas (ver figura 55). A imagem atual desta
praça foi reconhecida na fotografia por 98% dos usuários o maior índice de
identificação obtido106. A configuração atual desta praça é resultado da intervenção
inaugurada em 2008 que teve como estratégia criar um espaço para o acúmulo de
multidões e promover uma agenda de eventos culturais. A imageabilidade da área
revitalizada se destacou na percepção dos usuários em contraste com a imagem negativa
de degradação (do espaço urbano e edificado) associada aos bairros estudados. A praça
foi mais citada nos mapas mentais e a mais identificada no reconhecimento de imagens
o que nos leva a destacar a influência das intervenções urbanas na percepção ambiental
da população.
105

Trecho da obra O tempo e Eu: confidências e proposições (p.39, publicado originalmente em 1968)
que é abordado por George A. Dantas (2003) ao se referir aos projetos de regularização da nomenclatura
das ruas de Natal no início do século XX.
106
O gráfico 9, que é abordado no final deste item, apresenta os resultados da identificação de imagens.
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Tabela 7: Marcos referenciais mais citados. Produzida pela autora.

MARCOS REFERENCIAIS
Teatro Alberto Maranhão
Museu Djalma Maranhão
Prefeitura
Caixa Econômica
Ig. Nsa. Sra. da Apresentação
Banco do Brasil
Lojas Americanas
Sesc
Capitania das Artes
Convento Sto. Antônio
Estação de Trem
Colégio Salesiano
Procom
Riachuelo
Tribunal Regional Eleitoral (TRE)
Solar Bela Vista
Pinacoteca do Estado
Casa do Estudante
IFRN

Citações
50
43
28
19
19
18
16
14
13
12
12
12
9
8
8
7
7
7
7

Ao longo do eixo cultural diversos marcos foram representados (ver tabela 7),
são eles107: Banco do Brasil (citado 18 vezes), Procom (9), Teatro Alberto Maranhão,
Museu Djalma Maranhão, Estação de Trem, Caixa Econômica Federal (19), Colégio
Salesiano (12), Capitania das Artes (13), Solar Bela Vista (7), Sesc (14), Prefeitura (28),
Pinacoteca do Estado (7), Ig. Nsa. Sra. da Apresentação (19) e Ig. Santo Antônio (12).
Estas edificações apresentam elementos típicos de influências arquitetônicas, como
Barroco, Neoclássico, Ecletismo, Art Decó e Modernismo.
O eixo cultural também é constituído pelos pontos nodais citados (ver figura
55), são eles: Pç. Augusto Severo (lembrada por 61 usuários), Pç. André de
Albuquerque (38), Pç. Padre João Maria (12) e Pça. 7 de Setembro (10). O desenho da
R4f[Adu]T demonstra boa parte dos elementos relacionados ao significado cultural
presentes na imagem-síntese obtida (ver figura 57).

107

Foram citados de acordo com a ordem que aparecem, a partir da Av. Duque de Caxias na Ribeira até
as proximidades da Praça André de Albuquerque na Cidade Alta.
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Figura 57: Mapa da área de estudo elaborado por R4f[Adu]T.

Apesar de ser considerada Marco Zero de Natal, a Praça André de Albuquerque
não foi o segundo ponto nodal mais citado nos mapas mentais. A primeira “praça” da
cidade atualmente é um local de menos convergência de pessoas do que a Pç. Augusto
Severo que concentra a parada de diversas linhas de ônibus, também é passagem
obrigatória no eixo de ligação mais antigo entre os bairros estudados e se conecta ao
sistema ferroviário através da estação de trem. Inclusive alguns usuários não souberam
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informar o nome da Pç. André de Albuquerque (18% do total). O único marco citado do
ponto nodal foi a Igreja Nsa. Sra. da Apresentação (lembrada como antiga Matriz).
Na identificação de fotografias, a Pç. André de Albuquerque foi até um pouco
menos reconhecida do que a Pç. 7 de Setembro, também chamada de Três Poderes,
onde fica uma das paradas das linhas de ônibus que circulam na área de estudo. A taxa
de identificação foi respectivamente de 78% e 85% (ver gráfico 9). Os usuários
apresentaram dificuldade em distinguir estas duas praças nas fotos apresentadas, pois
em ambas o ângulo apresentado continha árvores e edifícios neoclássicos ao fundo.

Gráfico 9: Resultado da identificação de imagens pelos respondentes. Produzido pela autora.

A técnica de identificação de fotografias recentes da área de estudo serviu para
complementar a análise do mapa síntese e também através deste esforço de memória
impulsionar relatos de lembranças dos usuários. No geral os moradores foram os que
mais reconheceram as imagens apresentadas (72% deles), seguidos dos trabalhadores
(69%) e, por fim, os visitantes (66%). Os locais mais reconhecidos pelos moradores do
que pelos demais usuários foram: R. Santo Antônio, Pç. André de Albuquerque, Pça.
Augusto Severo, Av. Rio Branco, “Beco da Lama”, R. Dr. Barata e Pç. 7 de Setembro.
A Rua Chile (obteve 61% de identificação) foi mais reconhecida do que outras
vias da Ribeira como a Avenida Tavares de Lira (citada 12 vezes nos mapas mentais e
reconhecida por 50% dos usuários) e a Rua Dr. Barata (citada 9 e reconhecida por
43%). A R. Chile está situada na poligonal de tombamento e o seu uso está ligado à
atividade pesqueira, portuária e cultural (conforme foi observado em campo).
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A Rua Chile teve sua imageabilidade fortalecida com a revitalização do espaço
físico no seu largo em 1994/1995 que foi acompanhada da estratégia de promover
eventos culturais no local. O item do questionário sobre a identificação de fotos (ver
gráfico 9) permite constatar que esta via foi a única mais reconhecida por visitantes
(71%) e menos reconhecida pelos moradores (53%). Os eventos realizados no Largo da
Rua Chile atraíram uma quantidade significativa de visitantes para local como relata o
R15m[Adu]V, reforçando o significado cultural da via. Atualmente os eventos no Largo
estão suspensos devido às obras do Porto, mas eventos culturais de menor proporção
continuam a ocorrer em locais como Galpão 29, Centro Cultural DoSol, entre outros.
[...] me lembro até hoje de um show que eu vim ali na Rua Chile [...]
há uns 6 anos atrás, foi um show de Zé Ramalho que tava tipo assim
um dilúvio. Uma chuva que meu Deus do céu, mas tinha
aproximadamente 30 mil pessoas nesse show. Era chuva batendo na
canela e Zé Ramalho lá tocando e ninguém arredava o pé
(R15m[Adu]V).

A Av. Tavares de Lira e a R. Dr. Barata que no auge econômico da Ribeira
tiveram grande importância, atualmente encontram-se com a identidade enfraquecida.
Conforme Giovana Oliveira (2008, p.58-59), na década de 1920 a Av. Tavares de Lira
“era o lugar do comércio e o principal centro cultural da cidade, onde estavam os
serviços públicos e bancários, os melhores e mais sortidos estabelecimentos comerciais
e de lazer, as sorveterias, confeitarias, cafés e livrarias”. Durante o desenvolvimento
econômico do bairro, cujo auge ocorreu na década de 1940, os estabelecimentos
comerciais e culturais se expandiram da Av. Tavares de Lira para ruas como a Dr.
Barata (OLIVEIRA, 2008).
Atualmente a Av. Tavares de Lira é utilizada principalmente pela atividade
pesqueira (conforme observação de campo) e o cais situado nesta avenida é o único
contato público com o Rio Potengi (ver figura 58). O R7m[Ido]T, que trabalha há cerca
de 30 anos na Ribeira, conta com saudosismo de quando veio do interior morar em
Natal “[...] a Ribeira era o auge. Essa R. Dr. Barata ninguém podia caminhar, era tanta
gente aqui". Atualmente esta rua encontra-se subutilizada (ver figura 59), com
edificações sem uso, pois a maioria do comércio mudou-se para outras áreas da cidade.
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Figura 58: Atividade pesqueira no Cais Tavares de
Lira. Foto da autora, ago. 2012.

Figura 59: R. Dr. Barata. Foto da autora, fev. 2013.

Outro elemento que demonstrou ter sua representação enfraquecida foi o Rio
Potengi, citado apenas 8 vezes no mapa-síntese e considerado um limite da área de
estudo. O Porto, que possui uso privilegiado no Rio, foi classificado como distrito e
citado por 14 usuários. O estudo de Elali (2007) destacou a pouca presença do Rio
Potengi e também do Porto na imagem-síntese da Ribeira (classificados no estudo
também como limite e distrito respectivamente).
Embora a paisagem natural seja mencionada como merecedora de
destaque, especialmente o pôr do sol no rio Potengi e o Porto de Natal,
como imagem-síntese do bairro as pessoas indicam majoritariamente
prédios e conjuntos edificados, sobretudo aqueles com grande
presença na mídia, como Teatro Alberto Maranhão (citado por 84%
dos respondentes), Casa da Ribeira (58%), Colégio Salesiano (45%),
antigo Grande Hotel [...], Igreja Bom Jesus, Capitania das Artes
(anterior Capitania dos Portos), Rampa, prédios da Rede Ferroviária,
casas da Rua Chile, conjunto formado pela Praça Augusto Severo e a
Rodoviária Velha, e o Canto do Mangue [...]

Em Natal equilibrar o desenvolvimento da cidade com a conservação do
patrimônio cultural e ambiental é um desafio que, conforme defendemos nesta
dissertação, deve ser papel não apenas das instituições do governo mas da população
como um todo. Mobilizar a opinião pública é essencial para evitar que o
desenvolvimento não se faça sobre a destruição dos elementos locais significativos à
qualidade ambiental e à identidade cultural da cidade.
A figura 60 é um exemplo de representação obtida por um morador. Este é um
dos únicos desenhos em que o Rio foi representado. O R19m[Adu]M incluiu ainda a
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Pedra do Rosário situada às margens do Potengi. Ele também representou alguns
marcos, todos os pontos nodais presentes no mapa-síntese da área de estudo e o “Beco
da Lama”, que é um lugar mais conhecido por moradores. Conforme o item do
questionário de identificação de imagens (ver gráfico 9), o “Beco da Lama” é mais
conhecido por moradores (47%), seguido dos trabalhadores (42%) e, por fim, por
visitantes (35%).

Figura 60: Mapa da área de estudo elaborado por R19m[Adu]M.

Importante destacar também duas ausências no mapa síntese obtido, a AEIS
Passo da Pátria (na Cidade Alta) e a Favela do Maruim (na Ribeira). No processo
aleatório de aplicação dos questionários em locais de convergência de pessoas da área
de estudo, nenhum dos respondentes da amostra era morador de um destes locais. A
segregação espacial e social destas áreas é evidente inclusive na observação da área de
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estudo. Na fala dos usuários é possível perceber tal exclusão, pois no item segurança,
alguns respondentes relataram episódios de pequenos furtos indicando o Passo da Pátria
como área marginal para onde os delinqüentes escapam. No estudo de Elali (2007) os
moradores indicaram o local da Favela do Maruim como setor ocupado por “pobres”,
demonstrando a divisão social no bairro da Ribeira.
Como revelam os estudos históricos de Natal, a segregação do Passo da Pátria
foi parte inclusive do processo de modernização, visto como local a ser apagado da
malha por não satisfazer os padrões de higiene e moral em construção na época.
Inclusive a feira do Passo da Pátria relatada nos registros memorialísticos de Lauro
Pinto (1971), aonde aos sábados iam famílias de toda a cidade fazer compras, não
resistiu à segregação. Entendemos que a valorização do patrimônio cultural dos bairros
de estudo, precisa envolver o aspecto social de maneira mais ampla, tratando esta área
de interesse social como parte inerente das políticas culturais. Assim como não se deve
negar a relação de usuários de bairros vizinhos com a área patrimonial, a exemplo do
bairro das Rocas (para onde estão sendo transferidos os moradores do Maruim).

4.5. Memórias e lugares relacionados à área de estudo.
Os questionários incluíram um item aberto sobre as lembranças relacionadas
com a área de estudo. As respostas obtidas neste item foram utilizadas para auxiliar a
compreensão das representações e significados associados à Cidade Alta e Ribeira.
Para resguardar a identidade dos usuários, suas falas foram usadas com códigos
(explicados no capítulo anterior).
Uma quantidade significativa de relatos108 sobre a Antiga Rodoviária foi obtida
na pesquisa de campo. Esta edificação foi evidenciada como um dos marcos principais
da Praça Augusto Severo representada como ponto nodal principal no mapa síntese
obtido.
A maior parte do pessoal do interior vinha para rodoviária, da
rodoviária é que saía. Todo comércio era centrado em baixo, na
Ribeira. Vinham os ônibus, você tinha mercadoria. Quando pelos anos

108

Os respondentes que abordaram a Antiga Rodoviária em suas lembranças foram o R7m[Ido]T,
R8m[Ido]M, R9m[Jov]V, R32m[Sen]T, R37m[Sen]T, R41f[Sen]T, R44m[Sen]T, R47m[Sen]T,
R48f[Sen]T, R78m[Ido]M e R88m[Sen]V.
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70 a rodoviária saiu daqui, foi para a Cidade da Esperança.
(R32m[Sen]T)

R7m[Sen]T, R47m[Sen]T e R48f[Sen]T possuíam pequenos quiosques na
rodoviária; quando ela foi transferida para outro bairro, estes comerciantes optaram por
permanecer, pois já tinham consolidado uma clientela. Atualmente alugam pontos
comerciais no entorno da Praça Augusto Severo. R7m[Ido]T lembrou de quando
começou a trabalhar no bairro e de como sua concepção sobre ele mudou com o tempo,
demonstrando que hoje tem laços afetivos com o lugar109.
Antigamente quando eu trabalhava no Samburá, o pessoal falava da
Ribeira, eu tinha medo da Ribeira. Depois que eu saí do Samburá
arrumei um dinheirinho e comprei dois quiosques aqui na Rodoviária
velha, passei de 16 anos. Aí perdi o medo da Ribeira. Gosto tanto da
Ribeira que estou aqui ainda. [...] Eu adoro a Ribeira. (R7m[Ido]T,
grifo nosso)

Nos relatos, alguns usuários110 fizeram referência a Luís da Câmara Cascudo.
R7m[Ido]T e R49m[Sen]T fizeram questão de mostrar a casa que o intelectual norteriograndense nasceu. O R7m[Ido]T contou do casarão (atual Instituto em sua
homenagem) que ele viveu por cerca de 40 anos: “Eu fiz vários aniversários da família
de Cascudo, aniversário de Ana Maria, dele, de Cascudinho, da neta dele [...]” O
R40m[Sen]V disse que Cascudo freqüentava o extinto Arpege, cabaré de luxo da
cidade, e que chegou a vê-lo, porém não o conheceu. O R94m[Adu]M destacou:
“Câmara Cascudo, nosso maior ícone, viveu lá toda a vida. Morou lá. Tudo que ele
escreveu foi por ali.”
Outros usuários utilizaram o que haviam lido do autor para contar algo sobre a
área de estudo, como o R38f[Sen]M, R42m[Ido]T, R82f[Jov]V, R94m[Adu]M e
R97m[Sen]M. A estudante R82f[Jov]V lembrou da Briga entre a Cidade Alta e Cidade
Baixa, que ninguém subia e ninguém descia. As brigas entre Xarias e Canguleiros que
são narradas por Cascudo no livro História da Cidade de Natal de 1947 também foram
lembradas pelo R42m[Ido]T. Conforme George A. Dantas (2003), estas rivalidades
duraram do século XVIII até o início do século XX quando as melhorias urbanas
permitiram uma ligação mais definitiva entre os dois bairros.
109

O conceito de lugar utilizado na dissertação foi abordado no capítulo 3.
São eles R7m[Ido]T, R38f[Sen]M, R40m[Sen]V, R42m[Ido]T, R49m[Sen]T, R82f[Jov]V,
R94m[Adu]M e R97m[Sen]M.
110
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A R38f[Sen]M lembrou dos escritos de Cascudo para falar da história da Igreja
Nsa. Sra. do Rosário dos Pretos que faz parte da área tombada pelo IPHAN, mas no
entanto não apareceu entre os marcos na representação da área de estudo.
Quando a gente vai a qualquer cidade quer logo conhecer a história, as
igrejas antigas. Aqui em Natal não. Menina o museu é tudo acabado, a
calçada é toda acabada. [...] Quando vem turista aqui, principalmente
mineiro e baiano que gosta muito de história. Diz lá a gente também
tem Nsa. Sra. do Rosário, porque é a padroeira dos negros [...] Nsa.
Sra. do Rosário dos Pretos, porque foram eles que construíram a
igreja. Muitos deles foram arrancados de suas tribos [...] para vir para
cá como escravos. Quem fala bem direitinho sobre isso é Câmara
Cascudo, tem um livro Memórias de Natal. (R38f[Sen]M)

R38f[Sen]M e R97m[Sen]M utilizaram Cascudo para falar da Pedra do Rosário.
R38f[Sen]M enfocou o episódio do aparecimento da Santa nas margens do Rio Potengi,
enquanto R97m[Sen]M abordou os atributos da paisagem neste local.
A Pedra do Rosário ali o pôr do sol, como Câmara Cascudo dizia,
pode ter lugar mais bonito, mas o pôr do sol mais bonito do mundo é
ali perto da casa que ele morava (R97m[Sen]M, grifo nosso).

Os alagamentos da Ribeira foram lembrados por R32m[Sen]T, R53f[Adu]T,
R80f[Sen]M e R54f[Ido]T. Conforme os estudos historiográficos da cidade, o local em
que atualmente está situada a Pça. Augusto Severo era uma área alagada do Rio Potengi,
nos fins do século XIX e início do século XX o local foi passando por transformações
para se tornar uma praça. R32m[Sen]T relata sobre a praça:
Quando chovia isto aqui tudo alagava. Enchia, enchia que ninguém
transitava aqui. [...] O dono deste hotel [se referiu ao antigo Grande
Hotel], eu era menino, ele comprava a gente, meu pai tinha uma
barraca na feira. [...] Teve um ano que a água bateu na porta do
Grande Hotel.

Os usuários de mais idade111 relataram lembranças da época em que o Grande
Hotel funcionou112 (ver figura 61). Os bondes também foram recordados por este perfil

111

São eles R21m[Sen]V, R32m[Sen]T, R33m[Ido]T, R37m[Sen]T, R42m[Ido]T, R77m[Sen]T e
R97m[Sen]M.
112
Conforme Giovana Oliveira (2008), o Grande Hotel, projeto do arquiteto francês George Munier, de
características protomodernas foi aberto no início da Segunda Guerra Mundial (1939-1945) a partir do
acordo firmado entre Teodorico de Bezerra e o Governo do Estado.
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de respondentes (R32m[Sen]T e R81m[Sen]M). O funcionamento do Grande Hotel e
dos bondes esta relacionado a meados do século XX quando a Ribeira teve seu apogeu
econômico, conforme os estudos historiográficos da cidade. Ao evocar estes elementos
do passado, os usuários revelam um caráter de nostalgia de um tempo “de ouro”.

Figura 61: Edifício do antigo
Grande Hotel. Foto da autora, ago.
2013.

A pesquisa de campo revelou alguns elementos do passado com importância
social e afetiva para o indivíduo e para certos grupos, como o Beco da Quarentena
(R7m[Ido]T), Peixada Potengi (R89m[Ido]T; R97m[Sen]M), Tabuleiro da Baiana
(R52m[Ido]V) e Café Cova da Onça (R52m[Ido]V). Estes antigos lugares foram
citados nos registros memorialísticos de Natal, também nas consultas aos usuários da
Ribeira realizadas nas pesquisas de Gleice Elali (2007) e Marcelo Tinoco et al. (2008).
Av. Tavares de Lira antigamente era a rua mais conhecida de Natal.
Tinha pé de Ficus, ficavam aqueles homens debaixo da sombra, aí
começava a juntar gente e se sentavam no café ‘Cova da Onça’. O
café ninguém comprava, porque o povo era tudo sentado nas cadeiras,
aí fechou. Tem um ditado que diz: 'quem conversa foi quem fechou o
Café Cova da Onça’. (R52m[Ido]V)

Conforme Marcelo Tinoco et al. (2008, p.38), a Ribeira teve um forte comércio,
ruas como a Dr. Barata “tornava-se estreita devido ao transitar de pessoas”. Durante a
decadência econômica do bairro, diversas lojas foram à falência e outras se mudaram
para bairros vizinhos, principalmente Cidade Alta e Alecrim. Os usuários se lembraram
de alguns destes estabelecimentos comerciais: material de construção Galvão Mesquita
(citada por R40m[Sen]V e R3m[Adu]V), motor Ciro Du Cavalcanti (R40m[Sen]V) e
ferramentas e ferragens Queiroz Oliveira (R40m[Sen]V).
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Na tradicional atividade comercial da Cidade Alta também foram lembrados
alguns estabelecimentos comerciais que fecharam, como: as Lojas Brasileiras
(popularmente conhecida como Lobrás) e as Pernambucanas (citada por R11m[Adu]T e
R16f[Adu]T). O Mercado Público Municipal da cidade, que se acabou num incêndio na
década de 1960, foi lembrado por uma moradora da Rua Cussy de Almeida113
(R69f[Ido]M) e também no registro memorialístico de Lauro Pinto (1971). “O Mercado
da cidade, onde é o Banco do Brasil, pegou fogo. Papai tinha uma sapataria ali, papai
fazia sapatos para as lojas do mercado” (R69f[Ido]M).
Outro morador da Rua Cussy de Almeida que participou da pesquisa de campo
foi o R70m[Ido]M. Ele trabalhou na Capitania dos Portos (na Rua Chile) durante 39
anos. R70m[Ido]M e R52m[Ido]V, ambos idosos lembraram do “Grande Ponto”.
“Então, ali era o ponto de encontro [...] dos solteiros [...] iam para ali [...] chegavam
às duas e meia e ficavam até seis horas. É ali na João Pessoa com a Rio Branco”
(R70m[Ido]M). As vias que formam “Grande Ponto” foram representadas no mapasíntese da área de estudo e também estão presentes nos registros memorialísticos da
cidade (PINTO, 1971; RÊGO In: CASCUDO, 1981).
Em Natal, o Grande Ponto é o território encantado onde vive a alma
errante, boêmia e lírica, curiosa e loquaz, da gente natalense. É um
simples cruzamento de ruas. Poderia ser um boulevard, talvez seja um
calçadão. Por enquanto ainda é aquela área que se delimita pela Praça
Pio X, ao sul, onde se alteia a nova Catedral; pela praça João Maria,
ao norte; pelo Café São Luiz, ao leste, e pelo Cinema Rex, a Oeste. É
o território profano de uma legenda sagrada, onde há várias décadas,
gerações sucessivas elegeram aquele chão para pouso e escala das
duas idas e vindas cotidianas ao trabalhado e ao lazer. O Grande Ponto
é a fusão, ou o ‘ménage à trois’ da Rio Branco, Princesa Izabel e João
Pessoa, justamente o epicentro do H, que forma o lendário, maldito,
tradicional, eterno e imortal Grande Ponto. (RÊGO In: CASCUDO,
1981, p.14-15, grifo nosso)

Na definição de Rêgo (In: CASCUDO, 1981) sobre o Grande Ponto foram
destacados elementos representados na imagem-síntese da área de estudo, como a Pça.
113

Esta rua tem feições de travessa com casas de porta e janela, em que os moradores se conhecem e
costumam se reunir em épocas de festa, como afirma R71f[Jov]M: “[...] tipo uma família, Ano Novo
reúne todo mundo”.
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Pe. João Maria e as três vias que compõem o local. Outro elemento destacado pelo autor
foi o Cinema Rex, pois este e outros antigos cinemas (nomeadamente Nordeste114 e Rio
Grande) foram lembrados por respondentes115 adultos, seniores e idosos.
Outro elemento destacado na memória de Rêgo (1981) foi o Café São Luiz. Este
lugar ainda nos dias de hoje é ponto de encontro tradicional de antigos conhecidos que
freqüentam a área de estudo (ver figura 62). Hoje, muito deles aposentados continuam a
frequentar diariamente a frente do Café. R40m[Sen]V mora em Parnamirim e
R85m[Ido]V em Tirol, mas afirmam que vão diariamente ao lugar para encontrar
amigos e conversar. R39f[Adu]T trabalha no Café e diz que este “[...] existe há 61 anos
[...] Vêm filhos, netos que dizem: meu avô freqüentou aqui”.

Figura 62: Calçada do Café São
Luiz. Foto da autora, abr. 2013.

Nos relatos dos seniores e idosos foram constantes descrições do que a área de
estudo em outros tempos foi. Os resultados do campo indicam que as lembranças
relacionadas às praças da Cidade Alta e Ribeira foram abordadas por respondentes de
todas as faixas etárias. Neste sentido, destaca-se o potencial dos pontos nodais na
apropriação social do ambiente estudado.
A Praça André de Albuquerque (ver figura 63), ponto nodal principal no mapasíntese, foi citada nas rememorações de atividades de lazer realizadas no local por
usuários116 com diferentes vínculos e faixas etárias. Por exemplo, R10m[Jov]T,
114

O Cine Nordeste funcionou na Av. João Pessoa no prédio em que hoje funciona a loja de
departamentos Leader. A edificação de características modernistas não é tombada e foi um pouco
descaracterizada para se adequar ao novo uso.
115
São eles R33m[Ido]V, R42m[Ido]T, R51m[Sen]T, R59f[Ido]M, R62m[Adu]M, R78m[Adu]M e
R96f[Sen]V.
116
São eles R10m[Jov]T, R59f[Ido]M, R62m[Adu]M, R66f[Jov]V, R73f[Jov]V, R74f[Sen]V,
R76f[Jov]M, R77m[Adu]M, R81m[Sen]M, R83f[Jov]V, R98m[Sen]V e R100f[Sen]V.
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R66f[Jov]V, R68m[Adu]M e R73f[Jov]V117 afirmaram ter freqüentado a praça em
eventos, shows e apresentações de capoeira. Estes respondentes também mencionaram
que nos referidos eventos costuma-se denominar a praça de ‘Vermelha’. Enquanto,
R81m[Sen]M, R83f[Jov]V e R98m[Sen]M lembram de ter brincado na praça durante a
juventude. Usuários de mais idade - R54f[Ido]T, R74f[Sen]V e R100f[Ido]V - citaram
os parques de diversões que eram armados no local.
Antigamente nesta praça tinha uns parques maravilhosos que não tem
mais, parque de diversão. Outra coisa que tinha aqui era um coreto
maravilhoso que tiraram. [...] Chapinha é muito antigo tem mais de 30
anos. A padaria (Reis Magos) também é antiga. (R54f[Ido]T)

Figura 63: Pç. Padre André de
Albuquerque, Cidade Alta. Foto
da autora, abr. 2013.

Por exemplo R77m[Adu]M relacionou a praça com um fato da história do Rio
Grande do Norte. Ele abordou a morte de André de Albuquerque, mártir da Revolução
Pernambucana de 1817118, baseado em leituras como a dos registros de Luís da Câmara
Cascudo (1999).
[...] foi ferido aí, deste lado de cá da praça. Ali na esquina tem uma
casa que foi onde eles pegaram André de Albuquerque.[...] Fizeram
um código para pegar ele dessa maneira, quando uma mulher ia dar
luz este sino da igreja batia nove vezes, dava nove badaladas, porque
são nove meses de gestação. Quando ele chegou [...] deram nove

117

R73f[Jov]V diz que foi deixando de utilizar a praça, pois esta ficou mal falada, pelo uso de drogas.
Conforme Boris Fausto (2010), a Revolução Pernambucana ocorreu durante o período imperial teve
como principal motivo o descontentamento da região nordeste com sua situação econômica, dela
participaram Pernambuco, Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte.

118
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badaladas e se juntaram para levar ele. Um sujeito deu uma cutilada
por debaixo da mesa na virilha dele, que ficou doente deste ferimento.
Obrigaram a confessar e levaram ele para a Fortaleza dos Reis Magos,
ficou lá até morrer. Quando morreu [...] veio carregado dali nu, pelado
[...] como a roupa dele era muito boa, os caras ficaram com a roupa e
deixaram ele nu [...] Enterraram ele aqui na Praça André de
Albuquerque. (R77m[Adu]M)

Também foram descritas lembranças acerca da praça Padre João Maria que é
ponto nodal secundário na imagem-síntese da área de estudo (R38f[Sen]M,
R77m[Adu]M, R79f[Ido]M e R89m[Ido]M). R89m[Ido]M lembrou das festas religiosas
que ocorriam nesta área. R77m[Adu]M e R79f[Ido]M lembraram de dona Noêmia, neta
do Coronel Aureliano de Medeiros, que conforme Jeanne Nesi (2012) foi proprietário
do Solar Bela Vista. Até poucos anos atrás, esta senhora que morou num casarão em
frente a praça cuidou do busto Padre. Na observação de campo pode-se perceber que o
busto está sempre com fitas, oferendas e flores; sinais das práticas sociais relacionadas à
praça.
Com relação às praças 7 de Setembro (ponto nodal secundário do mapa síntese)
e Santa Cruz da Bica (que não foi representada na imagem-síntese), foram relatadas
lembranças associadas principalmente as atividades de lazer. Algumas mulheres
(R1f[Adu]V; R30f[Sen]V; R36f[Adu]V) lembraram dos namoros na praça 7 de
Setembro, duas delas (R30f[Sen]V e R36f[Adu]V) mencionaram ter começado a
namorar os respectivos maridos no local. R90m[Adu]V lembrou de ter brincado na Pça.
Santa Cruz da Bica quando morou na Cidade Alta e R61m[Ido]M lembrou que a Bica
era o local de pegar água. “O caminho de beber água” está presente nos registros
históricos da cidade Natal, remonta o período de formação da cidade (ver anexo 1 e 2),
conforme pode ser observado nos estudos do IPHAN (In: MELO e SILVA FILHO,
2007).
O “Beco da Lama”, que é local da boêmia e palco de apresentações musicais que
ocorrem na Cidade Alta, também se fez presente na fala de usuários119 de diferentes
idades e vínculos com o local e dois desenhos obtidos (ver figura 63). R78m[Ido]M
disse que o “Beco da Lama” “traz muitas recordações”, pois trabalhou na Rádio

119

São eles R12f[Adu]T, R19m[Adu]M, R40m[Sen]V, R77m[Adu]M, R78m[Ido]M, R83f[Jov]V e
R97m[Sen]M.
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Nordeste, perto do local, por muitos anos. R97m[Sen]M declarou: "Na Cidade tem uma
coisa que eu gosto muito, que é o Beco da Lama”. O R3m[Jov]V representou o samba e
o bar da Meladinha presentes neste lugar (ver figura 64). O R77m[Adu]M deixa
transparecer na sua fala a afetividade pelo lugar que foi palco de acontecimentos de sua
vida:
Nasci no Beco da Lama, fiz até meu aniversário lá. No meu aniversário de 50
anos, porque com 50 anos faz bodas de ouro, eu fiz “Bodas de Lama”. [...] Eu
fiz a festa no Beco da Lama com palco armado, todos os músicos tocaram.
[...] Esta aqui é minha casa. [...] Eu era para ser porco, porque eu nasci na
lama. [risos] [...] Isto aqui tudo são os fundos da Vigário Bartolomeu e Rio
Branco, então você lavava roupa nos fundos das casas, como não era saneado
escorria a água da lavagem de roupas.

Figura 64: Mapa da
área
de
estudo
elaborado
por
R3m[Jov]V.
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A pergunta “Qual o papel que a área de estudo tem para a cidade de
Natal?”completou a compreensão da percepção dos usuários sobre o ambiente
estudado. As respostas obtidas foram classificadas em categorias de acordo com o
conteúdo das respostas que no geral apontaram mais de um papel para a área de estudo.
Os resultados (ver gráfico 10) apontaram em primeiro lugar os usuários
destacaram a importância cultural (citada por 82 usuários), seguida da econômicoadministrativa (55). Apenas a minoria dos respondentes120 (total de 9) disseram não
perceber nenhum papel da área de estudo para a cidade. Destes, alguns disseram não ter
entendido a pergunta e mesmo após breve explicação do pesquisador, eles continuaram
sem qualquer ideia de resposta. Um respondente que está nesta categoria de resposta
disse: “Naquela época era importante. Hoje em dia é só lembrança. Os prédios
destruídos” (R8m[Ido]M). Este é mais um dado da pesquisa de campo que revela a
urgência de trabalhar a relação dos usuários com o patrimônio cultural da cidade.

Gráfico 10: Papel da área de estudo para a cidade de Natal. Produzido pela autora.

Na categoria cultural foram incluídas as respostas que se referiram à importância
histórica (citada por 43 usuários) da área, também a presença de patrimônio edificado
(24) e as que abordaram a cultura como um todo (15). Neste sentido, R63f[Sen]M
afirmou: “Um bairro tradicional é a história e a cultura do povo, quem não tem
história e não tem cultura, não tem passado, se torna uma pessoa apática, não sabe de
suas raízes. Aqui são os bairros iniciais”.
Alguns utilizaram metáforas para expressar a importância cultural da Cidade
Alta e Ribeira. Algumas mulheres (R48f[Sen]T, R86f[Adu]V, R99f[Sen]V) usaram a
expressão é o “Coração de Natal". O uso deste termo também está presente em registros
120

Na categoria “Não tem” papel, estão o R7m[Ido]T, R8m[Ido]M, R20f[Jov]T, R21m[Sen]V,
R47m[Sen]T, R55f[Sen]M, R71f[Jov]M, R84m[Jov]V e R95f[Sen]M.
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memorialísticos da cidade, Lauro Pinto (1971) utilizou esta expressão para se referir à
Cidade Alta. Para definir a área de estudo, R77m[Adu]M disse: "Raiz da árvore, o que
você vê de Natal são os galhos e folhas da raiz, é porque Natal nasceu aqui na Pça.
André de Albuquerque".
A importância da valorização da cultura para o povo também foi destacada nas
respostas de outros usuários que também destacaram a necessidade de conscientização
da população. (R2f[Jov]T; R3m[Jov]V; R82f[Jov]V; R88m[Sen]V). “O que acontece é
que as pessoas não sabem da história e não valorizam. Se eles souberem da
importância daquele espaço [...]” (R88m[Sen]V).
A Ribeira e Cidade Alta estão como o Recife Antigo, se você falar
com um pernambucano ele vai abrir a boca e vai falar do frevo, da
cultura pernambucana, assim é a alma dele, se você pergunta a um
natalense isso era desvalorizado até pouco tempo atrás. Era
desvalorizado, ele não apostava muito em si, e que hoje com a
revitalização da Ribeira [...] a mentalidade está mudando. Ribeira e
Cidade Alta de extrema importância para mudar a conscientização da
população (R3m[Jov]V).

Nas falas que relataram a importância histórico-cultural da área de estudo, a
Ribeira se destacou pelo seu aspecto de antigo, local em que a cidade começou. As
respostas foram carregadas do pesar dos usuários em geral121 por sua degradação física.
R64f[Adu]T afirmou: “Papel histórico importantíssimo não devia ser destruído do jeito
que está. Toda nossa história vem daqui, nossa base”. Também neste sentido,
R78m[Ido]M falou: “Homem, o melhor [...] Aqui é o cartão postal [...] Às vezes fico
até besta de ver um prédio deste abandonado”. Um dos freqüentadores do Café São
Luiz afirmou:
Papel muito mais histórico. As primeiras ocupações, o primeiro
comércio. Mas hoje com a modernidade a cidade velha vai sendo
engolida pela cidade moderna, agora não exerce esse fascínio. É a
modernidade, está varrendo tudo. O motor é a economia, o setor não
está mais dando lucro, vai ficar esquecido, mesmo porque está
praticamente falido (R34m[Sen]T).
121

Os respondentes homens ou mulheres, de diferentes faixas etárias e vínculos com a área de estudo. São
eles R8m[Ido]M, R12f[Adu]T, R25m[Ido]T, R32m[Sen]T, R42m[Ido]T, R46m[Sen]T, R61m[Ido]M,
R64f[Adu]T, R65m[Jov]V, R78m[Ido]M, R88m[Sen]V, R90m[Adu]V, R91f[Jov]V, R92f[Adu]V,
R97m[Sen]V, R99f[Sen]V e R100f[Ido]V.
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Na categoria econômico-administrativa, também evidenciada pelos usuários,
foram incluídas além das respostas relacionadas ao comércio (citada por 38), a atividade
portuária (4), a pesqueira (2), o turismo (8) e a presença de instituições públicas (3).
Neste sentido R6f[Adu]T disse: “A Cidade Alta teria um papel fundamental em relação
ao comércio. A Ribeira tem o porto que é a fonte onde entra e sai grandes laticínios e
etc”. R60f[Sen]M respondeu assim: “Eu acho que o mais importante é que é o centro
de Natal, seja como for, não vai deixar de ser o centro, nem vai deixar de ser
comercial”.
Junto com a descrição do papel comercial da área também surgiram constatações
da perda de destaque deste papel que ocorreu com a criação de centros comerciais,
como os shoppings centers (R4f[Adu]T, R8m[Ido]M, R15m[Adu]V, R28f[Adu]V,
R34m[Sen]T e R40m[Sen]V). R4f[Adu]T respondeu: “Grande centro comercial e bens
de serviços, hoje está mais descentralizado”.
No turismo de Natal o destaque é dado ao “Sol e Mar”, os incentivos neste setor
econômico tiveram início desde as décadas de 1950 e 1960, conforme Edna Furtado
(2005), a infra-estrutura instalada para a atividade turística teve forte influência no
desenvolvimento da cidade. O turismo relacionado ao patrimônio cultural que foi
incentivado em outras cidades do nordeste, como Salvador e Recife, não foi expressivo
no caso de Natal.
As memórias relacionadas à área de estudo, ainda que fragmentadas, reforçam o
significado cultural da área de estudo, pois estão associadas aos diversos tempos da
cidade. As lembranças dos respondentes também estão relacionadas à tradicional
atividade comercial, que ainda hoje, na Cidade Alta tem um papel importante para atrair
moradores das diversas zonas de Natal e de municípios vizinhos. O que nos permite
constatar que os significados da Cidade Alta e Ribeira extrapolam os limites da própria
cidade.
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A importância de considerar a população na conservação do patrimônio vem
sendo evidenciada em contexto mundial. No Brasil a ampliação do conceito teve como
marco a Constituição Federal de 1988. Hoje o emprego do termo patrimônio cultural
inclui bens monumentais, modestos e conjuntos de manifestações de um povo. A
conservação é uma decisão tomada por sujeitos no presente que tem interferência no
cenário da cidade e consequentemente nas relações de memória e identidade dos grupos.
As políticas patrimoniais contemporâneas têm produzido não-lugares na
definição de Marc Augé (2005), que por similitude com outras intervenções não criam
ou fortalecem identidade e não levam em conta as relações sociais pré-existentes.
Algumas fases de intervenções em áreas patrimoniais têm sido marcadas pela
exploração abusiva do valor econômico, gerando um enobrecimento urbano que vai de
encontro com o processo de ampliação do conceito, o qual implica uma visão de caráter
democrático do usufruto dos bens culturais. Um dos desafios para o contexto atual é
como equilibrar os valores econômicos e culturais do patrimônio.
O caso de Natal foi utilizado para discutir a importância do aspecto social na
conservação dos bens culturais, levando em consideração os demais aspectos
envolvidos no valor cultural, como o histórico, o simbólico, o espiritual/religioso e o
estético. Natal foi fundada em 1599 e cresceu muito pouco até o século XIX, quando
praticamente era formada pela Cidade Alta e Ribeira, bairros que compuseram a área de
estudo desta dissertação. No início do século XX esta área urbana passou por um
período de modernização, neste contexto os discursos construídos pelos intelectuais da
época, entre eles Luís da Câmara Cascudo, foram importantes para construir e
sedimentar a história da cidade possibilitando a chegada da modernidade. Ângela L.
Ferreira e George A. Dantas (2009) afirmam que as reformas urbanas desta época ao
transformarem o espaço físico romperam também os tecidos sociais de Natal.
Até a década de 1940, a Cidade Alta e a Ribeira permaneceram como áreas
centrais da dinâmica urbana da cidade. A partir de 1950 o Governo incentivou a criação
de novas e áreas e o turismo de “sol e mar”, dotando outras partes da cidade de infraestrutura. Os investimentos nestes dois bairros diminuíram e estabelecimentos
comerciais e residenciais migraram para as áreas de expansão. Para evitar as
substituições de edificações na malha urbana mais antiga de Natal, as instituições do
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Governo passaram a implantar estratégias (legislações, projetos, planos, dentre outros)
de proteção e valorização do patrimônio edificado.
A primeira delimitação de uma área de proteção ocorreu em 1990, com a
instituição da Zona Especial de Preservação Histórica (ZEPH) Municipal. As ações e
projetos implantados na área de interesse patrimonial a partir desta data, não foram
suficientes para promover uma valorização mais ampla dos bens culturais da cidade.
Recentemente, em 2010, ocorreu o tombamento federal de um perímetro na área de
estudo e, em 2013, Natal foi incluída no PAC-Cidades Históricas do Governo Federal.
As principais ações realizadas na área de estudo (de 1990 aos dias de hoje) são
abordadas nesta dissertação com vistas a possibilitar o entendimento da construção de
representações e significados institucionais sobre o valor cultural do local.
A delimitação de um perímetro de proteção federal gerou um contexto propício a
discussões acerca do patrimônio cultural natalense. A população ainda tem se inserido
tardiamente na preservação de bens patrimoniais: no caso de Natal, em 2012 foram
realizadas oficinas de educação do patrimônio através da parceria do IPHAN com a
UFRN, possibilitando o diálogo com as instituições do governo. Estas oficinas que
ocorreram são um passo importante, mas não se pode negar o atraso do caso estudado
neste tipo de educação, pois esta deve ter um caráter contínuo, incentivando os cidadãos
a se sentirem co-responsáveis pela preservação.
Com a finalidade última de contribuir para a re-definição das políticas
patrimoniais contemporâneas de modo a fortalecer o valor cultural da preservação.
Foram investigadas as representações e significados dos usuários (100 deles) sobre os
dois bairros mais antigos da cidade para defender a hipótese estruturada pela dissertação
- de que na relação da população com o ambiente estudado existem aspectos relevantes
de serem considerados na gestão patrimonial.
O caminho de análise da perspectiva dos usuários foi baseado em estudos de
percepção ambiental das áreas de conhecimento da Psicologia Ambiental e da
Arquitetura e Urbanismo. A metodologia utilizada para atingir os objetivos da pesquisa
demonstrou-se eficaz para a coleta de dados e consequentemente para embasar a
hipótese formulada. As percepções ambientais obtidas foram analisadas dentro do
contexto temporal e espacial que estão inseridas. Pois as representações e significados
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atribuídos a Cidade Alta e Ribeira no presente contêm influência do que a cidade foi no
passado e das transformações físico-sociais que sofreu no tempo.
Os dados da pesquisa de campo evidenciaram que a área de estudo é freqüentada
principalmente por moradores da zona leste, oeste e norte de Natal; sendo pouco
utilizada pelos da zona sul, que é a região de maior rendimento mensal da cidade. Os
questionários foram aplicados nos dois bairros de estudo e a maioria dos respondentes
declarou frequentar a área cotidianamente, 88% deles diariamente ou semanalmente.
Caso os questionários tivessem sido aplicados em outras zonas da cidade, os resultados
poderiam ser diferentes, pois existe uma quantidade significativa de pessoas que se
relaciona apenas esporadicamente como a área mais antiga da cidade122. A pesquisa de
Gleice Elali (2007) evidenciou que a imagem negativa associada à Ribeira é ainda
maior entre os que utilizam menos o local.
Os resultados obtidos, quanto à representação dos bairros de estudo,
evidenciaram que as percepções dos usuários (moradores das diversas zonas das cidades
e alguns municípios vizinhos) apresentam uma parcela de características coletivas. Pois
os habitantes da cidade compartilham uma cultura comum, também recebem influências
das mesmas representações institucionais e da mídia. Como foi demonstrado pela
análise de campo e por estudos anteriores123, uma das imagens compartilhadas sobre a
área de estudo é negativa e está associada à insegurança e a degradação física (do
edificado e do espaço público).
Em Natal, uma das sugestões baseadas nos resultados obtidos para promover a
valorização patrimonial na cidade é minimizar a imagem negativa associada ao local
estudado, através da divulgação e fortalecimento das suas características positivas e do
incentivo à convivência com a área. Os respondentes da amostra (que em sua maioria
frequentam a área cotidianamente) apesar de citarem imagens negativas relacionadas
aos bairros avaliaram a área de estudo positivamente, isso porque o ambiente possui
alguns atributos próprios e construídos que promovem satisfação ao usuário. Alguns dos
usuários durante as respostas abertas do questionário chegaram a declarar o vínculo
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A exemplo do que foi demonstrado no estudo ASSUNÇÃO e CORCINO (2012) com estudantes
universitários de Natal, dos 30 respondentes do universo de 215 alunos do curso de arquitetura, nenhum
morava no centro e utilizava o local esporadicamente.
123
Dentre as pesquisas que consultaram a população sobre a Ribeira estão SEBRAE, 2011; Elali, 2007;
Tinoco et al., 2008).

163

CONSIDERAÇÕES FINAIS

afetivo com a Cidade Alta ou com a Ribeira, através do emprego de verbos como
“adorar” e “gostar”, por exemplo: R7m[Ido]T, R77m[Adu]M, R97m[Sen]M.
Sobre o ambiente estudado é possível destacar alguns atributos que podem ser
utilizados para reforçar seu caráter positivo, são eles: a facilidade de acesso, a
diversidade de uso, a oferta de eventos culturais, a presença de tradições e suportes
físicos da história e da cultural local. É preciso uma ampla e contínua campanha de
divulgação de imagens positivas sobre os bairros mais antigos da cidade, em que a
mídia e a internet (com suas redes sociais) têm papel importante na divulgação da
informação e na formação do conhecimento sobre a história, cultura e artefatos
artísticos locais. Na discussão dos resultados sobre o estudo da relação da população
com a Ribeira, Elali (2007) afirma o papel da mídia na valorização do bairro.
Além das ações concretas em si, qualquer projeto de intervenção na
área precisaria contar com a contribuição de uma divulgação eficiente
das iniciativas pela mídia local, traçada de modo reforçar traços
positivos da imagem sócio-ambiental do bairro, cujo fortalecimento e
continuidade são fundamentais, tanto para a conservação das
memórias e histórias individuais dos usuários, quanto para a própria
sustentabilidade social e ambiental da cidade.

Na percepção dos respondentes constatou-se a presença de vias, pontos nodais e
marcos que estão relacionados ao reconhecimento do papel cultural e comercial da área
de estudo para a cidade de Natal. Na imagem-síntese da área de estudo - obtida através
dos mapas mentais diretos e indiretos - ficou evidente a presença de um “eixo cultural”
com significativa quantidade de bens patrimoniais (representados por pontos nodais e
marcos). Este eixo integra os dois bairros e se conecta com as vias comerciais da Cidade
Alta.
Este eixo coincide com a estratégia de Corredor Cultural que em Natal não se
configurou em um projeto de fato, mas sim como uma área em que diversas melhorias
têm sido realizadas nos logradouros públicos e na conservação do edificado. Na Cidade
Alta o eixo está situado no perímetro de proteção federal, incluindo quase toda a área
tombada. Na Ribeira, o conjunto da Praça Augusto Severo (inclui o teatro, a antiga
rodoviária e a estação de trem) foi representado por sua importância principal. Na
imagem contemporânea da área de estudo este conjunto da Praça apresentou forte
imageabilidade. Também em outros períodos esta foi uma parte da cidade que recebeu
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intervenções físicas significativas, no início do século XX o seu ambiente alagadiço foi
transformado em praça e em 2008 recebeu reforma para ampliar o espaço para
possibilitar a aglomeração de pessoas em eventos culturais.
Grande parte dos elementos presentes na poligonal de tombamento na Ribeira

não foi representada no mapa-síntese obtido. Ruas como Dr. Barata e Av. Duque de
Caxias, outrora de destaque do bairro, atualmente estão subtilizadas e apresentam pouca
imageabilidade na imagem contemporânea da área de estudo. A R. Chile devido a
revitalização que recebeu em 1995/96, foi a única via do bairro fora do eixo cultural que
foi representada como principal.
No mapa síntese obtido não foram representadas edificações de arquitetura
modesta o que nos leva a refletir sobre a inexistência de uma política contínua de
educação do patrimônio que diminua a distância entre os valores técnicos da
conservação e o uso cotidiano dos bens culturais. As próprias representações e
significados que vêm sendo construídos com relação à área de estudo colaboraram para
a maior valorização do eixo monumental. A importância da arquitetura doméstica e civil
na composição de conjunto com as edificações de destaque do sítio (arquitetura
religiosa, oficial e os casarões de ricos comerciantes) parece não ser percebida pela
maioria da população. No entanto o reuso de alguma destas construções para o fim
cultural permitiu que um ou outro respondente representasse na imagem da área de
estudo edificações como o Buraco da Catita (R15m[Adu]V) e a Casa da Ribeira
(R43[Jov]T).
Na

percepção

dos

usuários

também

ficou

evidente

o

papel

econômico/administrativo da área de estudo, o qual deve ser levado em consideração
nas estratégias para a poligonal de entorno. A importância de considerar o entorno vem
sendo evidenciada na ampliação do termo de patrimônio à medida que a conservação de
bens culturais passa a ser pensada de maneira integrada ao desenvolvimento da cidade.
Como explicita a Carta de Nairóbi (1976, p.3), a área tombada o seu entorno constituem
um todo, sendo, portanto necessário respeitar os “laços sociais, econômicos ou
culturais” existentes.
A principal crítica que evidenciamos nas políticas patrimoniais contemporâneas
discutidas na dissertação (para os casos de Salvador, Recife, Icó, Sobral e Natal) é a
falta de consideração dos laços sociais existentes. É preciso uma maior atenção ao que
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existe para que as intervenções implantadas não sejam apenas a criação de novos
espaços para um novo público (ou não-lugares como define Augé, 2005), mas que seja
lugar de memória, de fortalecimento de identidade para a população da cidade.
De maneira geral, as intervenções contemporâneas observadas têm excluído ou
deixado em segundo plano políticas habitacionais e sociais. Em Natal, a ausência da
representação da favela do Maruim na Ribeira e a AEIS Passo da Pátria na Cidade Alta
demonstram a segregação desta parcela menos abastada da população. Estes moradores
não recebem incentivo para participar mais amplamente da valorização cultural do
bairro, como por exemplo, a possibilidade de assistir gratuitamente (ao menos às vezes)
espetáculos no Teatro Alberto Maranhão.
São áreas dos bairros de estudo que vêem sendo apagadas da representação do
local, isto vem colaborando para o enfraquecimento de certas práticas sociais
tradicionais, como a feira do Passo da Pátria (citada no registro memorialístico de Lauro
Pinto, 1971) e a pesca artesanal realizada pelos moradores do Maruim. A feira e a pesca
artesanal poderiam fazer parte do patrimônio imaterial local, contribuindo para
aproximar a comunidade do fortalecimento da cultura potiguar.
É preciso melhorar as condições de moradia das áreas patrimoniais como um
todo e incentivar o reuso de mais edifícios antigos para o fim residencial. A principal
estratégia na área habitacional desenvolvida em Natal, na OUR/1997, atraiu
empreendimentos imobiliários na cota mais alta da Ribeira, através do aumento do
coeficiente construtivo permitido. No entanto, as políticas para a área carecem de
incentivo a soluções como a adotada no edifício Bila que permitiram o reuso do bem
cultural, dotando-o de uso misto (moradia e comércio).
O uso habitacional em áreas patrimoniais promove a vigilância social inclusive
no período noturno e fins de semanas, quando a maioria dos estabelecimentos está
fechado (comerciais, institucionais e de serviços). O uso cultural e turístico da área deve
ser complementado com a moradia e o trabalho, pois são atividades importantes para
dotar a área de atividade cotidiana. A pesquisa de campo revelou que os moradores são
os que menos utilizam as atividades culturais que ocorrem na Cidade Alta e Ribeira.
Muitos disseram jamais ter entrado no teatro, ido aos museus ou participado dos eventos
no espaço público. O que é muito significativo das contradições das políticas
relacionadas ao valor cultural da área que têm sido implantadas, pois a participação, o
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reconhecimento e o envolvimento da sociedade poderiam ser mais incentivados para
facilitar a própria gestão, inclusive diminuindo custos com o abandono de bens.
Na pesquisa de campo, idosos e seniores relataram lembranças dos locais de
sociabilidade do passado. Alguns jovens e adultos que escutaram os relatos ou leram os
registros de outras gerações utilizaram os elementos preservados da área de estudo para
falar da história da cidade. A pesquisa empírica e o estudo do PRAC-Ribeira (In.
TINOCO et al., 2008) demonstraram que algumas memórias ainda estão vivas com
parte dos moradores da cidade. Observamos neste fenômeno cognitivo o potencial em
contribuir com a gestão da área, inclusive possibilitando ampliar o repertório de bens
patrimoniais representados na imagem-síntese do local, pois em geral só foram citados
como marcos referenciais as edificações de destaque do sítio.
Sugere-se o registro e divulgação de memórias, pois como afirma Denise Jodelet
(2001, p.42), “a valorização dos fenômenos de memória como mecanismo de defesa das
identidades” favorece “um desenvolvimento durável”, fazendo “papel de algo que
reforça e estabiliza, no sentido da duração e da proteção, a evolução social e material.”
Na área de estudo um dos lugares importantes para iniciar registros do passado da
cidade é o Café São Luiz na Cidade Alta, onde os laços sociais resistiram ao tempo e
um grupo de antigos conhecidos se encontra diariamente para conversar.
Outro lugar presente nas falas de respondentes da área de estudo (principalmente
moradores e trabalhadores) foi o “Beco da Lama” que é caracterizado pela boêmia,
pelas apresentações musicais e pela atuação do grupo SAMBA (formado por produtores
culturais e freqüentadores do beco). Em outros espaços da área de estudo124 também
ocorrem eventos promovidos por produtores culturais que têm feito parte da construção
do significado cultural da Cidade Alta e Ribeira. Estes produtores são um grupo da
sociedade civil importante e atuante na conservação do patrimônio de Natal.
Além de manifestações culturais observadas na área estudo, foi verificada a
presença da festa religiosa da padroeira da cidade. Esta prática social “enraizada” no
ambiente estudado foi a única que resistiu à separação entre a Igreja e o Estado. Essa
festividade é um dos poucos momentos de interação da população com o Rio Potengi.
Eventos culturais e religiosos como os citados colaboram para dar sentido aos espaços

124

Espaços como Buraco da Catita, Centro Cultural do Sol, Casa da Ribeira, Associação Gira-Dança e
outros.
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da Cidade Alta e Ribeira, portanto devem fazer parte da preservação do patrimônio
cultural da cidade.
O Rio Potengi foi pouco citado durante os questionários, a observação de campo
também evidenciou o pouco contato dos usuários com ele. O uso do Rio na Ribeira é
quase de exclusividade do Porto. A falta de incentivo da coexistência de outras
atividades nele vem contribuindo para apagar práticas sociais (como as tradicionais
competições de remo, as travessias de balsas e barcos para sua outra margem, na
Redinha). A presença do Rio Potengi possui uma importância histórica e ambiental na
área de estudo que precisa ser valorizada, os usuários inclusive demonstraram a vontade
de utilizar o rio para atividades de lazer.
O uso do Rio Potengi na Ribeira, por exemplo, é um dos temas abordados na
dissertação que precisa ser discutido entre os agentes relacionados ao patrimônio da
cidade. Este é um caso que evidencia inclusive a importância de haver um Escritório
Técnico para debater as questões relativas à área de preservação. Tal estrutura de gestão
deve ser composta por representantes dos diversos grupos e instituições envolvidas na
gestão do local, para garantir o usufruto democrático do local. Em Natal este escritório
está previsto desde a primeira Operação Urbana (de 1997), mas até o momento não foi
implantado. Este instrumento de gestão seria importante para facilitar a comunicação
entre os agentes envolvidos e também abrir um canal mais direto com a sociedade.
Constatou-se a influência das ações institucionais de reconhecimento de valor e
proteção do patrimônio nas representações e significados atribuídos pelos usuários. A
pesquisa de campo revelou que os usuários percebem o papel cultural da área de estudo,
mas, isso não tem sido suficiente para promover um envolvimento mais amplo na
conservação do ambiente. A comunicação entre a sociedade e as instituições
responsáveis pela proteção e tutela ainda é muito falha, é preciso diminuir distâncias e
favorecer o sentimento de co-responsabilidade com o Estado na preservação do
patrimônio da cidade. Faz-se urgente o diálogo para minimizar as resistências que
marcam o ambiente estudado, nas edificações abandonadas e nas descaracterizadas.
O material coletado através do estudo da percepção ambiental é rico para
discutir questões contemporâneas relacionadas ao aspecto social na conservação do
patrimônio cultural. Foram destacados aspectos com potencial de aumentar o
envolvimento da população na salvaguarda dos bens. São eles: valorização das
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características positivas do local, promoção do uso residencial, incentivo a vivência com
a área (que possibilitam a formação de lugares), manutenção de agenda de eventos
culturais e divulgação de memórias locais. Também foram abordados aspectos que
precisam ser enfrentados pelas políticas, como a falta de reconhecimento da arquitetura
modesta, a segregação de áreas populares, os conflitos de uso do Rio Potengi e a falta de
comunicação entre os agentes envolvidos na conservação.
Os resultados obtidos foram discutidos demonstrando a viabilidade de se
transformarem em recomendações para políticas urbanas locais, confirmando a hipótese
da pesquisa. As sugestões abordadas respeitam as relações sociais pré-existentes, os
aspectos históricos do ambiente, contribuindo para o fortalecimento da identidade e
memória local. Apresentam, por fim, possibilidades para o contexto atual em que estão
sendo discutidas e re-definidas estratégias para a área patrimonial da cidade. O estudo
também serve como quadro físico-social do momento investigado, podendo ser
utilizado daqui há alguns anos para comparar avanços e retrocessos na relação dos
usuários com o patrimônio estudado.
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APÊNDICES
Apêndice 1 – Modelo de questionário aplicado
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Apêndice 2 – Anexo do questionário aplicado, imagens do item 7.

Av. Tavares de Lira, Ribeira.
Foto realizada pelo autor, ago. 2012.

R. Santo Antônio, Cidade Alta.
Fonte: google street view, 2013.

Praça André de Albuquerque, Cidade Alta.
Foto realizada pelo autor, mar. 2013.

Rua Chile, Ribeira.
Foto realizada pelo autor, mai. 2012.

Praça Augusto Severo, Ribeira.
Foto realizada pelo autor, mar. 2013.

Av. Rio Branco, Cidade Alta.
Fonte: google street view, 2013.
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R. Dr. Barata, Ribeira.
Foto realizada pelo autor, mai. 2012.

R. Cel. Cascudo (Beco da Lama), Cidade Alta.
Fonte: www.tribunadonorte.com.br/

Pça. 7 de Setembro, Cidade Alta.
Foto realizada pelo autor, mar. 2013.

Av. Duque de Caxias, Ribeira.
Fonte: google street view, 2013.
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Apêndice 3 – Modelo de questionário aplicado no pré-teste
Este questionário faz parte de uma pesquisa do Programa de Pós-graduação em
Arquitetura e Urbanismo (PPGAU) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
A pesquisa foca em como a população se relaciona com os bairros Cidade Alta e
Ribeira. Agradecemos sua colaboração em responder o questionário de maneira
verdadeira.
Questionário _________

Local _________ Data_____________ Hora__________

Dados Pessoais
Idade: ( )

Sexo: ( ) fem. ( ) masc.

Estado civil:______________

Nº de filhos: ( )

Escolaridade: _____________

Naturalidade: _____________

Profissão/atividade: ___________________________

Local: __________________

Local de residência: _____________________________________________________
Morou fora de Natal? ( ) sim ( ) não

Onde? _________________________

Por quanto tempo morou fora de Natal? _____________________________________

Agora, gostaria de saber como você se relaciona com a Cidade Alta e Ribeira...

1. Qual o vínculo que você tem com a área?
( ) moradia ( ) trabalho ( ) estuda ( ) comércio ( ) uso de serviços
( ) visita parentes/amigos ( ) outros: __________________________
2. Há quanto tempo tem este vínculo? ______________________
3. Como é a Cidade Alta e a Ribeira? Desenhe.
4. Qual a primeira coisa que você lembra quando pensa nesta área?
5. Cite três pontos positivos da área.
6. Cite três pontos negativos da área.
7. Cite cinco locais que você considera importante na sua vivência da área?
8. Entre estas quinze imagens da Cidade Alta e Ribeira escolha três delas,
identifique-as e descreva suas lembranças pessoais ligadas a este local?
9. Qual o papel da área para a cidade de Natal?
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Apêndice 4 – Gráficos da avaliação dos respondentes sobre a área de estudo.

USUÁRIOS

MORADORES

TRABALHADORES

VISITANTES
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ANEXOS
Anexo 1 – Natal em 1690 e 1790 (respectivamente), reconstituição com base em
documentos históricos.

Fonte: Acervo do IPHAN (In: MELO e SILVA FILHO, 2007)
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Anexo 2 – Natal em 1840, reconstituição com base em documentos históricos.

Fonte: Acervo do IPHAN (In: MELO e SILVA FILHO, 2007
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Anexo 3 – Atuações dos níveis: Municipal e Federal; na área de estudo.

Fonte: NATAL (2010, p.35).
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Anexo 4 – Uso do solo da Cidade Alta, Ribeira e bairros limítrofes.

Fonte: NATAL (2010, p.40).
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