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“A complexidade pode ser um conceito 
que desculpa a dificuldade de construir 

sínteses ou leituras teóricas que se 
sustentem face à realidade e que 

ultrapassem os preconceitos e 
militâncias (políticas ou científicas, ou 

não raras vezes político-científicas). 
Malgrado a sua diluição e polissemia, 

este conceito pode também ser útil para 
identificar um centro como marcador da 

cidade, dando sinais de como esta evolui, 
verificando-se que habitualmente 
incorpora um pouco de todas as 

dimensões de política urbana” 

 (FERNANDES, 2012, p. 41). 

 



RESUMO 

 

A partir da segunda metade do século XX, em muitas cidades brasileiras, os Centros 
Históricos deixaram de ser os espaços mais densamente povoados da cidade, pois 
passaram a acumular a degradação do ambiente construído, e tiveram as suas 
funções físicas, sociais e econômicas ressignificadas. Nesse período, também se 
intensificaram intervenções voltadas à sua requalificação. O presente trabalho tem 
como objetivo refletir sobre a experiência de requalificação urbana no Centro 
Histórico de Natal, abordando as estratégias adotadas no âmbito da implementação 
de políticas públicas e como elas melhoraram a efetividade das ações, dos 
processos e dos resultados para os quais se volta a gestão desse espaço. Em Natal, 
identificam-se nos bairros de Cidade Alta e Ribeira, Centro Histórico da cidade, uma 
grande descaracterização do seu conjunto arquitetônico antigo, a subutilização da 
infraestrutura urbana e o esvaziamento nas noites e nos finais de semana. As ações 
de requalificação do Centro Histórico de Natal são consideradas tardias. Somente 
recentemente esses bairros foram objetos de políticas e projetos, geralmente, 
voltados a potencializar o atrativo cultural da área, e nem sempre se pode afirmar 
que estes possuem relevância no processo de desenvolvimento da cidade. Somado 
a isso, observa-se a morosidade das intervenções, embora o zoneamento como 
área de preservação histórica tenha sido feito há mais de duas décadas. Em Natal, o 
ideário do desenvolvimento sustentável articulado a uma proposta de requalificação 
do seu Centro Histórico ainda está longe de ser alcançado, por outro lado, a fase 
mais recente de implementação de planos e projetos na área indica a 
intencionalidade em transformar em experiências práticas as formulações e 
proposições em relação a esses ideais.   
 
Palavras-chave: Gestão de Centros Históricos. Políticas públicas de requalificação 
urbana. Avaliação de políticas públicas. Desenvolvimento urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

From the second half of the century XX, in many Brazilian cities, the "historic centers" 
stop being the most densely populated areas of the city, accumulate degradation of 
the built environment and its functions have physical, social and economic resignified 
when also intensified interventions in these same centers Historic focused its 
redevelopment. This work aims to reflect on the experience of urban regeneration in 
the historic center of Natal, addressing the strategies adopted in the implementation 
of public policies and how these improve the effectiveness of actions, processes and 
outcomes for which turn the management of the historic center in question. In Natal, 
is identified in the neighborhoods of the Upper Town and Ribeira, the historic city 
center, a large distortion of their ancient architectural complex, the use of sub-urban 
infrastructure and emptying in the evenings and weekends. Shares redevelopment of 
the historic center of Natal are considered late, it is only recently that these 
neighborhoods were objects of policies and projects generally aimed at enhancing 
the cultural attraction of the area, and not always, it can be said that they have 
relevance in development process of the city. Added to this, there is the slowness of 
the interventions, although the zoning as an area of historic preservation has been 
done for over two decade. In Natal, the ideas of sustainable development articulated 
a proposed redevelopment of its historic center is still far from being achieved, but on 
the other hand, the latest phase of implementation of plans and projects in the area, 
indicating the intention to transform practical experience in the formulations and 
proposals in relation to these ideals. 

 

Keywords: Management of historic centers. Policies of urban renewal. Evaluation of 
public policies. Urban Development. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A partir da observação das mudanças ocorridas nas paisagens dos centros 

históricos das cidades, podemos apreender os principais acontecimentos da 

trajetória do seu desenvolvimento urbano. O que classificamos hoje como Centro 

Histórico, ou seja, o “velho centro”, a área urbana mais antiga da cidade, até o início 

do século XX, eram os espaços mais densamente povoados desse local, onde se 

inter-relacionavam diferentes grupos sociais. Os bairros que compõem os centros 

históricos das cidades, até esse período, concentravam na sua área um comércio 

bastante variado, constituído principalmente por grandes lojas, casas comerciais e 

empresas que estruturavam a dinamicidade da economia das capitais e regiões 

circunvizinhas.  

Nos centros históricos, também se situavam os principais estabelecimentos 

destinados ao lazer, tais como: cinemas, bares, cafés e clubes desportivos e sociais, 

além de hotéis, órgãos e repartições públicas. Ainda assim, a ocupação de imóveis 

com fins residenciais era preponderante em relação às demais áreas das cidades, 

ou seja, o padrão de urbanização concentrava múltiplos usos no mesmo espaço da 

cidade.  

Guardadas as grandes diferenças entre as cidades brasileiras (de ordem 

socioespacial, localização físico-ambiental, nível de desenvolvimento e expansão 

urbana), até meados do século XX, o padrão de urbanização predominante 

constituiu uma cidade concentrada no seu núcleo de origem, o qual conhecemos 

como o Centro Histórico da cidade, a principal centralidade da urbe. 

A noção de centralidade constitui-se em uma dimensão espacial, geográfica e 

física que, ao ser apropriada socialmente, torna-se referência para a cidade como 

um todo, gerando, assim, um espaço central, o qual reúne funções cruciais para a 

aglomeração urbana, como as que se relacionam às dimensões políticas, 

econômicas, culturais e religiosas. Pesavento (2007, p. 3) afirma que a centralidade 

do Centro Histórico fundamenta-se a partir de três componentes: 

 

 
Primeiramente, os elementos, por assim dizer, estruturais que 
presidiram o traçado e a organização do espaço físico e do espaço 
construído e que se revelam em termos de uma materialidade; a 
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seguir, a apropriação deste espaço no tempo, construindo a 
experiência do vivido e transformando este espaço em território, 
dotado de uma função e onde se manifestam as relações de 
sociabilidade; por último, a dotação de uma carga imaginária de 
significados a este “espaço-território” no tempo, transformando-o em 
lugar portador do simbólico e das sensibilidades. 
 

 
 

Diante desses elementos, podemos perceber que os centros históricos são 

referências identitárias fundamentais para a cidade. Porém, com a ampliação do 

processo de urbanização, o Centro Histórico tornou-se apenas uma das várias 

centralidades presentes na cidade, as quais se expressam em outras realidades 

socioespaciais. 

Um exemplo disso é o bairro da Ribeira, em Natal, um dos bairros que 

compõem o Centro Histórico da cidade1. Até a segunda metade do século XX, era 

um próspero bairro comercial, com o mais importante setor bancário e com 

atividades comerciais de importação e exportação. Porém, com as transformações 

nos cenários urbanos de Natal nesse período, o crescimento da cidade impulsionou 

a localização de atividades comerciais e de serviços para outras áreas além da 

Ribeira. Além disso, usos residenciais e institucionais passaram a se situar em 

outros bairros. Contudo, não podemos falar em decadência para a situação do 

bairro, já que essas atividades e esses usos continuam existindo em número 

significativo até o presente momento e são ótimos indicadores que apoiam a 

afirmação de que a Ribeira está viva2. 

A questão do uso residencial nos centros históricos configura-se como um 

dos indicadores do processo de decadência e degradação da área. Durante o século 

XX, o papel desempenhado pelo desenvolvimento da indústria provocou uma forte 

atração de contingentes populacionais para as cidades, que vivenciavam um 

processo de dinamicidade econômica, e a implementação de políticas públicas 

                                                           
1
 De acordo com o Ataíde e Tinoco (2012), a área tombada como Centro Histórico de Natal é 

constituída pelos seguintes bairros: Cidade Alta, Ribeira, Rocas, Santos Reis, Tirol, Petrópolis e 
Alecrim.   
2
 Essa afirmação de que a Ribeira está viva parte de um entendimento de que, no mínimo, há uma 

contradição nas chamadas propostas de revitalização de centros históricos, as quais, de acordo com 
a definição presente na Carta de Lisboa de 1995 (VASCONCELLOS; MELO, 2009, p. 58), englobam: 
“[...] operações destinadas a relançar a vida econômica e social de uma parte da cidade em 
decadência”.  
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habitacionais desencadeou uma forma de crescimento incompatível com a formação 

urbana baseada numa única centralidade.  

Esse evento ocorreu porque, nas áreas em expansão das cidades, passou-se 

a se desenvolver atividades econômicas e a se estabelecer parcelas significativas 

da população, o que contribuiu para a diversificação de usos e fluxos nesses 

espaços. Assim, atividades fundamentais para a organização social das cidades 

deslocaram-se para outras áreas, dando origem a subcentros3. Essas novas 

localidades, com forte poder atrativo para as ações da lógica expansionista das 

cidades, cumprem as funções que antes estavam fortemente presentes no que hoje 

conhecemos como Centros Históricos. De acordo com Villaça (2001), esses 

espaços, dotados de atrativos para diversos grupos sociais e com cada vez mais 

novos serviços, funções e usos, atingiram seu apogeu na década de 1970. O 

desenvolvimento de subcentros contribuiu para o deslocamento de alguns setores 

econômicos e sociais, indicando o início de um intenso processo de 

descentralização.  

O processo de descentralização nas cidades de várias partes do mundo 

difundiu-se ao longo do século XX como uma característica intrínseca à moderna 

cidade capitalista. Uma importante reflexão sobre o fenômeno da descentralização 

na cidade moderna encontra-se em Reis (2007, p. 7), ao afirmar que este varia 

espaço-temporalmente, mas se dá principalmente através de duas fases de 

produção do espaço urbano:  

 

Uma primeira fase abrange desde a década de 1920 até, 
aproximadamente, meados da década de 1970. Neste período, a 
descentralização se caracteriza, em termos gerais, por suscitar o 
surgimento de núcleos secundários que, embora possam variar 
quanto a forma, função e escala, não colocam em xeque a 
supremacia do CBD4 na estrutura interna da cidade. Por sua vez, 
uma segunda fase, que abarca o período entre meados da década 
de 1970 e se estende até o presente, constata-se o surgimento de 
novas expressões da centralidade intraurbana que, derivados da 
intensificação da descentralização no contexto de formação da 
metrópole-policêntrica, são dotados de uma importância equivalente 

                                                           
3
 A noção de subcentro que tomamos como referência se baseia na definição de Villaça (2001, p. 

293): “[...] para designar aglomerações diversificadas e equilibradas de comércio e serviços, que não 
o centro principal”.  
4
 Central Business District. É, certamente, o centro da cidade que, na maioria das cidades brasileiras, 

corresponde ao território onde se localiza o seu centro histórico, o qual vivenciou um processo de 
expansão, constituindo-se numa moderna área central de negócio. Para uma discussão mais 
aprofundada, ver Souza (2010). 
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ou mesmo superior ao CBD que, por sua parte, passa a perder, 
paulatinamente, uma série de atributos com os quais pôde ser 
definido por um longo período da história da cidade moderna. 

 
 

Os principais efeitos da descentralização sobre os centros históricos podem 

ser percebidos pelo fato de esses espaços deixarem de ser os mais densamente 

povoados da cidade, reunindo principalmente residentes provenientes das camadas 

populares e acumulando degradação do ambiente construído. Diante dessa 

realidade, as funções físicas, sociais e econômicas dos bairros centrais são 

ressignificadas e estes passam a ser vistos como obsoletos, do ponto de vista físico-

estrutural e funcional, o que está associado à ausência, cada vez mais, de 

investimentos privados e públicos nos centros históricos e à transferência da sede 

de órgãos públicos para fora das áreas correspondentes ao Centro Histórico.  

Assim, o deslocamento de atividades políticas, econômicas e culturais para 

outras áreas da cidade, ou seja, a produção de novas centralidades, representou 

uma nova organização interna, a qual está diretamente relacionada com a fase de 

expansão do capitalismo, que, por sua vez, demanda novas expressões de 

centralidades.  

No Nordeste brasileiro5, a partir da segunda metade do século XX, ocorreram 

mudanças no cenário produtivo dos estados, as quais se inserem na fase pós-

SUDENE da economia nordestina. A significativa ação do Estado por meio da 

intervenção da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) 

caracterizou-se pela concessão de um conjunto de incentivos nas três esferas de 

governo para que indústrias do Sudeste se instalassem nos estados nordestinos e 

se consolidassem grupos empresariais locais. Essas ações do poder público 

corresponderam, principalmente, como aponta Araújo (1997, p. 8), a 

 

[...] incentivos fiscais – 34/18 – Finor6 e isenção do imposto sobre a 
renda, principalmente –, por investimentos de empresas estatais do 
porte da Petrobrás (na Bahia e Rio Grande do Norte) e da Vale do 
Rio Doce (no Maranhão), complementados com créditos públicos (do 
BNDES e BNB, particularmente) e com recursos próprios de 
importantes empresas locais, nacionais e multinacionais. 
 

                                                           
5
 Destacamos o processo vivenciado nessa região por ser nela que se localiza o nosso campo de 

pesquisa, o qual será melhor explicitado a seguir. 
6
 Fundo de Investimentos do Nordeste. 
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A intervenção da SUDENE resultou em taxas de industrialização e 

crescimento econômico que garantiram, para a maioria dos estados do Nordeste, 

manter o aumento do Produto Interno Bruto (PIB) com índices acima da média 

nacional, mesmo considerando as oscilações que permearam a economia nos 

períodos 1980-1983, 1986-1987 e início da década de 19907.  

O fato é que a prosperidade que se deu no âmbito da economia não 

correspondeu à realidade de alguns dos indicadores de qualidade de vida da 

população da maioria dos estados do Nordeste. Índices relacionados aos 

rendimentos das famílias, ao acesso, ao abastecimento de água e a sistemas de 

saneamento, ao emprego, à alfabetização e à urbanização demonstram que, não 

obstante ter ocorrido um forte crescimento econômico, o modelo de desenvolvimento 

implementado não proporcionou equidade social e responsabilidade ecológica. Além 

desses dados, também se percebe um desequilíbrio entre as regiões dos estados, 

quanto à questão da urbanização. Um exemplo disso é o Rio Grande do Norte, que 

possui quase metade da sua população concentrada em apenas três cidades, cujo 

total de habitantes é superior a cem mil: Natal, Mossoró e Parnamirim (IDEMA, 

2010).  

A expansão urbana e a dinamicidade da economia nas capitais nordestinas 

impulsionaram investimentos em infraestrutura e intervenções no mercado 

imobiliário para longe das regiões centrais, especialmente a partir dos anos 1970. 

Na medida em que se consolidava a competitividade dessas áreas, com a 

localização de empresas, os investimentos do poder público e o uso residencial 

pelas classes mais abastadas da população, os centros históricos vivenciavam um 

processo de declínio e deterioração, que provocou transformações nas formas de 

uso e de usuários nesses espaços. 

No entanto, ao mesmo tempo, foi a partir da década de 1970 que se 

intensificaram as campanhas de revalorização dos centros históricos das cidades, as 

quais vigoram até hoje. A revalorização corresponde a uma nova postura em relação 

à preservação do ambiente construído do Centro Histórico, a qual objetiva o 

reconhecimento do valor histórico e cultural dessas áreas (VASCONCELLOS; 

MELO, 2009). 

                                                           
7
 Para maiores detalhes, ver Araújo (1997). 
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A despeito da ressignificação das funções dos centros históricos na dinâmica 

urbana das cidades, esses espaços conservam um forte valor simbólico, devido à 

sua história e ao seu patrimônio arquitetônico. O papel atribuído aos centros 

históricos a partir do seu legado histórico e cultural configurou-se como uma 

potencialidade para a atração de investimentos públicos e privados, os quais se dão 

através de ações que propiciem o consumo cultural e turístico nessas áreas. 

O turismo é um dos setores mais dinâmicos da economia mundial 

contemporânea. Desde as últimas décadas do século XX, a atividade turística tem 

apresentado índices elevados de crescimento no contexto econômico mundial. No 

Brasil, até meados da década de 1980, a adoção do modelo de desenvolvimento 

tradicional, baseado no crescimento econômico e na industrialização, motivou fracos 

investimentos na indústria turística. No final do século XX, com os obstáculos ao 

desenvolvimento colocados pelas crises ambientais, econômicas e sociais, 

consolidou-se um consenso crítico quanto à percepção de que, ao promover o 

crescimento econômico e fomentar o progresso, desconstruiriam as desigualdades 

sociais. Com isso, ocorreu uma reorientação da ação pública no fomento ao 

desenvolvimento, incorporando investimentos em espaços de produção 

diversificados. No Brasil, a indústria turística passou a ser tomada como um meio 

dinamizador da economia capaz de ampliar as oportunidades de renda e de 

trabalho. 

No Nordeste brasileiro, é inegável que o desempenho da economia 

vivenciado na fase pós-SUDENE redefiniu a imagem de região atrasada, com secas 

e retirantes. Porém, na década de 1990, ganharam visibilidade na agenda pública as 

preocupações com os aspectos negativos em relação ao modelo de 

desenvolvimento implementado nas últimas três décadas do século XX na região.  

Esse fator refletia o processo mais geral das mudanças que vinham ocorrendo no 

que diz respeito à concepção tradicional de desenvolvimento, devido às críticas em 

relação aos seus resultados no que tange à problemática ambiental e à sua 

incapacidade de promover equidade social, além das novas atribuições do poder 

público local, da redefinição do papel dos grandes atores nacionais e da 

mundialização dos fluxos econômicos, informacionais e tecnológicos, que 

favoreceram a turistificação da região Nordeste. Dantas (2009, p. 67), ao analisar as 
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políticas de valorização turística no Nordeste brasileiro, afirma que o crescimento 

dos investimentos nesse setor na região ocorreu devido aos seguintes aspectos: 

 

 

Em virtude da falência do modelo de Estado moderno no Brasil, na 
segunda metade dos anos 1980, as políticas públicas de 
planejamento indicadas anteriormente se mostraram inadequadas. 
Com a reforma constitucional de 1988, o modelo centralizador e 
ditatorial do governo é substituído por modelo democrático a permitir, 
de um lado, a transferência de recursos controlados pelo governo 
central para estados e municípios e, de outro lado, a possibilidade de 
captação direta de recursos financeiros no estrangeiro. 

    

.  

Como já discutidas neste trabalho, essas políticas são aquelas relacionadas 

ao paradigma da industrialização como principal pilar fomentador do crescimento 

econômico e do progresso, tomados como sinônimos de desenvolvimento. A partir 

dessa nova conjuntura política, econômica e social, as políticas públicas de 

desenvolvimento do potencial turístico da região se expandiram apoiadas em 

parcerias entre os governos locais e organismos públicos e privados, em escala 

regional, nacional e internacional (como o Banco do Nordeste do Brasil e o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento – BID). Os investimentos no setor turístico no 

Nordeste, resultantes de incentivos do poder público e da iniciativa privada, 

fortaleceram várias cidades nordestinas como pontos de recepção e de distribuição 

de fluxos turísticos.  

Baseados numa estratégia de marketing que visava consolidar a imagem 

turística da região, alguns projetos, programas e políticas viabilizaram a produção de 

lugares, o que se torna fundamental para a imagem turística das cidades. Nesse 

sentido, na década de 1990, cresceram as iniciativas de governos locais, visando 

recuperar os centros históricos das cidades e transformá-los em potencial para o 

turismo de lazer e patrimônio histórico. 

A atividade turística, sem dúvida, está fortemente relacionada com a 

percepção dos centros históricos como espaços de consumo e com a sua 

valorização econômica. As políticas de reabilitação de centros históricos visam 

requalificar esses espaços através de uma estratégia que busca, de acordo com 

Vasconcellos e Melo (2009, p. 59), “[...] valorizar as potencialidades sociais, 

econômicas e funcionais, a fim de melhorar a qualidade de vida das populações 
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residentes”. No âmbito dessas políticas, algumas experiências demonstram que o 

modelo de gestão adotado buscou consolidar a imagem de uma cidade 

empreendedora e moderna, onde a atividade turística foi o grande motor dessa 

visão. O exemplo de Salvador é bastante pertinente no que se refere a esse 

aspecto. 

O desenvolvimento da indústria turística em Salvador está fortemente atrelado 

à construção de uma imagem de cidade que se preocupa com seu patrimônio 

histórico. A partir dos anos 1990, durante quase uma década, o processo de 

intervenções no Centro Histórico de Salvador vinculou-se a uma estratégia de 

marketing urbano que enfatizava as áreas históricas e as manifestações culturais, 

com o intuito de obter um retorno econômico a partir do fomento de atividades 

desenvolvidas na área, principalmente no que se refere àquelas voltadas ao 

consumo turístico (VIEIRA, 2000). A instalação de atividades e de empreendimentos 

de lazer e cultura no Centro Histórico de Salvador tornou essa área um dos espaços 

privilegiados nos pacotes turísticos, assim como atrativa ao turismo de negócios.  

Ao passo que os centros históricos começavam a se constituir como espaços 

atrativos para investimentos no campo do turismo, intensificou-se um processo de 

inclusão dessas áreas no planejamento urbano das cidades, como também se 

ampliou a implementação de políticas urbanas que visavam transformar esses 

espaços em locais aptos para práticas comerciais, novas formas de ocupação e 

prestação de serviços. 

Desde as últimas décadas do século XX, identifica-se a institucionalização de 

marcos regulatórios para a intervenção nos centros históricos da maioria das 

cidades brasileiras. As principais leis e zoneamentos direcionados para esses 

espaços visam incentivar o uso residencial, as atividades turísticas, culturais e 

artísticas e a valorização do patrimônio histórico, artístico, cultural, arquitetônico e 

urbanístico, mediante a melhoria da infraestrutura local e da qualidade ambiental 

nessas áreas.  

No Brasil, um marco da regulamentação das políticas urbanas é a Lei n. 

10.257, de 10 de julho de 2001, a qual corresponde ao Estatuto da Cidade. No 

referido estatuto, existem várias diretrizes que ordenam uma política urbana 
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diretamente relacionada a processos de requalificação8 de centros históricos, como, 

por exemplo, no Artigo 2º, os incisos X, XI, XII, XIII e XIV9. Não obstante, à 

importância da regulamentação do Estatuto da Cidade impõem-se indagações 

quanto à efetividade da própria lei na sua implementação, ou seja, se há uma 

distância entre as exigências institucionais e legais e as práticas concretas dos 

processos de requalificação de centros históricos em curso.  

Quase quatro décadas depois das primeiras ações do poder público voltadas 

aos centros históricos, observa-se que a maioria dessas áreas ainda não se 

transformou significativamente e apresenta um quadro em que predomina a 

paisagem da depreciação e da desvalorização. As ações de “regeneração” 

fundamentadas em políticas, principalmente aquelas voltadas para a conservação e 

preservação do patrimônio construído, cultural e natural, só foram intensificadas nos 

últimos anos e nem sempre consolidaram uma real estratégia de “retomada” do 

Centro Histórico. 

Analisar a implementação dos planos, programas e projetos do poder público, 

bem como das ações de atores sociais locais, possibilita produzir um conhecimento 

sobre o modelo de gestão que atua diretamente nos processos de requalificação 

urbana dos centros históricos, ou seja, como esse modelo articula uma adaptação 

dos centros históricos às condições de vida moderna aliada à preservação de 

valores identitários da população local e como integram os centros históricos no 

desenvolvimento urbano das cidades. 

Para a realização do estudo empírico da presente pesquisa de doutorado, 

observamos o contexto geral que levou os centros históricos brasileiros a uma 

condição de abandono e degradação, bem como o processo de transformação 

vivenciado por estes com a implementação de políticas públicas. A partir disso, 

selecionamos o caso específico de requalificação urbana do Centro Histórico de 

Natal. 

Em Natal, focalizaremos o nosso estudo nos bairros da Cidade Alta e Ribeira, 

núcleos fundadores da cidade. O processo de declínio vivenciado nesses bairros 

chama a atenção pela grande descaracterização do seu conjunto arquitetônico 

                                                           
8
 Para Vasconcellos e Melo (2009), a requalificação pode ser entendida como um sinônimo do 

conceito de reabilitação. 
9
 Para maiores detalhes, consultar:  

<http:/www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LEIS_2001/L10257.htm>. 
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antigo e pela subutilização da infraestrutura urbana, condições que contribuem para 

que esses bairros permaneçam praticamente vazios nas noites e nos finais de 

semana. Além disso, a preocupação com a valorização urbana do Centro Histórico 

de Natal é considerada tardia, já que só recentemente esses bairros são objetos de 

ações de preservação e são considerados importantes no processo de 

desenvolvimento da cidade, pelo seu atrativo cultural. Somando-se a isso, observa-

se a morosidade das intervenções, embora o zoneamento como área de 

preservação histórica tenha sido feito há mais de uma década.  

Nesse sentido, a pesquisa “Gestão de Centros Históricos: uma avaliação da 

política de requalificação urbana em Natal/RN” tem como objetivo geral avaliar a 

implementação da política de requalificação urbana do Centro Histórico de Natal. Os 

objetivos específicos são: a) analisar o processo de mudanças ocorridas na 

ocupação urbana dos Centros Históricos de Natal: concentração, suburbanização, 

contraurbanização e reurbanização; b) avaliar a implementação dos projetos de 

requalificação urbana do Centro Histórico em estudo, considerando as ações de 

conservação e preservação do patrimônio, o fomento ao uso residencial e a 

participação dos diversos atores envolvidos na formulação e implementação dos 

projetos em questão; c) apreender se esses projetos se constituem uma estratégia 

de reapropriação do espaço urbano no sentido de um “retorno ao centro”; e d) 

identificar se o modelo de gestão adotado para o Centro Histórico de Natal resultou 

no estabelecimento de um processo de gentrificação ou de conservação urbana 

integrada. 

Para atingir o objetivo principal da pesquisa, faz-se necessário, em primeiro 

lugar, elaborar uma proposta de abordagem teórico-analítica multidisciplinar. Nessa 

perspectiva, para compreender o significado das políticas públicas que se inserem 

nesse processo, foram utilizados os procedimentos metodológicos da pesquisa 

quantitativa e qualitativa.  

De acordo com Richardson (1999), o método quantitativo se caracteriza por 

utilizar a quantificação nos processos de coleta e tratamento das informações, 

intencionando a precisão dos resultados e evitando distorções de análise e 

interpretação. Trata-se de um método de procedimento utilizado, principalmente, 

quando há a necessidade de se quantificar as respostas no processo de análise de 

um determinado problema. Para o referido autor, o método qualitativo não utiliza 
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instrumentos quantificáveis na análise de um determinado objeto, sendo mais 

adequado nos estudos de problemas mais complexos, por permitir o alcance das 

particularidades dos comportamentos dos indivíduos e dos processos dinâmicos 

vivenciados por grupos sociais. A complementariedade dos métodos quantitativo e 

qualitativo, na presente pesquisa, permite meios mais rigorosos para entender 

melhor as características e particularidades dos modelos de gestão adotados nas 

experiências que estamos estudando. Nesse sentido, foram utilizados outros 

procedimentos metodológicos, tais como: 

 

a) Mapeamento da literatura sobre os temas do Desenvolvimento Urbano, da 

Gestão de Centros Históricos, da Gentrificação, da Conservação Urbana Integrada e 

da Avaliação de Políticas Públicas, para a construção do quadro de referência 

teórico-analítico; 

b) Análise do processo de mudanças ocorridas na ocupação urbana do Centro 

Histórico de Natal, a partir da caracterização das suas configurações socioespaciais 

e do “esvaziamento” desses espaços urbanos, e dos indicadores demográficos e 

socioeconômicos produzidos por diferentes órgãos de pesquisa e instituições 

acadêmicas;  

c) Pesquisa documental nos órgãos do poder público implicados nos processos 

de implementação desses projetos, buscando levantar os documentos que os 

subsidiaram, os objetivos defendidos e as ações consideradas de prioridade, além 

de materiais sobre o estado de conservação do patrimônio e as intervenções 

realizadas nele antes e após a implementação dos referidos projetos, para auxiliar 

na avaliação das políticas públicas que se expressam em projetos de requalificação 

urbana de Centros Históricos em Natal; 

d) Entrevistas com atores sociais e agentes organizacionais do poder público, 

objetivando apreender os significados do padrão de relacionamento estabelecido 

pelo poder público com os atores sociais locais, no âmbito da participação na 

formulação e implementação dos projetos de requalificação urbana dos Centros 

Históricos de Natal, e a percepção desses atores sociais e agentes organizacionais 

sobre a implementação e os resultados dos referidos projetos. 

Assim, acreditamos que é possível avaliar as políticas de requalificação 

urbana do Centro Histórico de Natal a partir da capacidade destas de garantir a 



28 

 

diversidade social, na medida em que comportam distintos rendimentos, redes e 

modos de vida da população das cidades. Para tanto, é necessário 

compreendermos o significado das práticas sociais, dos comportamentos 

econômicos e das políticas públicas desenvolvidas nos centros históricos, bem como 

se elas se inserem num processo mais amplo de desenvolvimento urbano. Ao definir 

o conceito de desenvolvimento urbano, Souza (2010, p. 101) afirma que essa noção 

é incompatível com o aprofundamento das disparidades sociais e econômicas entre 

os segmentos da população das cidades:  

 

Um desenvolvimento urbano autêntico não se confunde com uma 
simples expansão do tecido urbano e a crescente complexidade 
deste, na esteira do crescimento econômico e da modernização 
tecnológica. Ele não é, meramente, um aumento da área urbanizada, 
e nem mesmo, simplesmente, uma sofisticação ou modernização do 
espaço urbano, mas, antes e acima de tudo, um desenvolvimento 
socioespacial na e da cidade: vale dizer, a conquista de melhor 
qualidade de vida para um número crescente de pessoas e de cada 
vez mais justiça social (SOUZA, 2010, p. 101).     

 
 

Articular um processo de requalificação de centros históricos ao 

desenvolvimento urbano das cidades significa considerar não somente a dimensão 

socioeconômica na melhoria do tipo de vida, mas também promover um processo 

capaz de valorizar a diversidade social, cultural e econômica, além de fortalecer a 

coesão social. 

Nesse sentido, a reversão do quadro de deterioração em que se encontra a 

maioria dos centros históricos das cidades brasileiras depende da consolidação de 

um processo de desenvolvimento urbano sustentável. A ideia de desenvolvimento 

sustentável, uma noção em construção na sua pluralidade de sentidos e acepções, 

tem a preocupação de entender o desenvolvimento enquanto mudança social, cujo 

sentido último é a qualidade de vida das pessoas.  

Em Natal, o processo ainda está em fase de consolidação. Não se sabe qual 

é a realidade dos conflitos de interesse e das práticas que envolvem diferentes 

segmentos sociais e estão se processando no Centro Histórico. 

Além deste capítulo introdutório, a presente tese é composta por outros três 

capítulos. No segundo capítulo desta tese, enfocamos o referencial simbólico dos 

centros históricos para as cidades, a importância desses espaços na dinâmica da 
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vida urbana, as mudanças na centralidade dessas áreas em relação à cidade e uma 

reflexão sobre as intervenções em centros históricos que buscam reverter o 

processo de degradação e deterioração dos núcleos centrais das cidades. Ainda no 

segundo capítulo, discutimos as noções de gentrificação e de conservação urbana 

integrada, as quais expressam as principais vertentes que norteiam os modelos de 

gestão de centros históricos e os projetos de requalificação urbana. No último tópico 

do capítulo 2, tratamos a respeito das questões teóricas e metodológicas que 

envolvem os processos de avaliação da implementação de políticas públicas, 

enfocando a necessidade de avaliação para as políticas de requalificação de centros 

históricos, os procedimentos e as técnicas adequados a esse tipo de pesquisa de 

avaliação. 

 No terceiro capítulo, fazemos uma descrição das características gerais do 

Centro Histórico de Natal em relação aos seus aspectos históricos, urbanísticos, 

demográficos, socioeconômicos e culturais. Também abordamos a infraestrutura, os 

serviços e a questão da habitação e da situação fundiária. 

No quarto capítulo, discutimos as normas urbanísticas que se voltaram para o 

Centro Histórico de Natal, desde os anos 1990. Em seguida, discorremos sobre os 

principais projetos implementados no âmbito da política de requalificação do Centro 

Histórico de Natal. Finalizamos esse capítulo elencando alguns indicadores para 

avaliar a gestão do Centro Histórico.  

Na conclusão, procuramos realçar os aspectos fundamentais da gestão de 

Centros Históricos, dos projetos de requalificação urbana, sinalizando caminhos 

para responder às questões colocadas nos nossos objetivos.  
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2 GESTÃO DOS CENTROS HISTÓRICOS: OS DESAFIOS DAS POLÍTICAS DE 
REQUALIFICAÇÃO URBANA  

 

No âmbito da realidade da maioria das cidades brasileiras, podemos dizer que 

nos últimos trinta anos do século XX o modelo de desenvolvimento urbano 

predominante, que provocou transformações na organização socioespacial, na 

economia e nas funções dos espaços urbanos das cidades, contribuiu para que se 

estabelecesse um processo de mudanças no lugar funcional e produtivo dos núcleos 

centrais iniciais, os quais, em função da existência de outros subcentros, passaram 

a apresentar um quadro de estagnação e “decadência”. 

Na verdade, a imagem de um centro estagnado e “decadente” é construída 

ancorada num imaginário social, que possui uma referência negativa sobre a 

população de baixa renda que permaneceu no centro, sobre seus usos e funções 

“populares”. Isso acontece quando se intensifica o processo de migração de 

pessoas, atividades e serviços das classes mais abastadas para outras áreas da 

cidade, passando a predominar nos centros urbanos uma população de baixa renda, 

a qual habita, geralmente, edificações precárias, em que as atividades e os serviços 

principais voltam-se para uma clientela “popular”.  

Essa população de baixa renda é estigmatizada pelo imaginário, que associa 

a condição de pobreza à imagem da carência, da falta e do vazio de valores morais. 

Esse imaginário da “decadência” que marcou os moradores dos centros urbanos 

orientou algumas decisões do poder público, tanto no sentido da ausência de 

investimentos em infraestrutura e serviços nesses lugares quanto no de descaso 

com essa população. 

Não obstante, com esse quadro de “estagnação” e “abandono” das áreas 

centrais iniciais das cidades, cresceu o número de cidades que passaram a contar 

com políticas públicas que visavam reverter esse processo de “decadência” ou 

revalorizar os seus núcleos centrais iniciais. A própria denominação de Centro 

Histórico atribuída aos núcleos centrais iniciais das cidades, que passa a vigorar 

nesse contexto, revela um consenso em torno do entendimento de que esses 

espaços guardam um forte valor simbólico vinculado à sua herança histórica e 

patrimonial e ao seu lugar na dinâmica da vida urbana. 
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Nesse sentido, paralelamente ao processo de desvalorização das áreas 

centrais antigas das cidades, ampliou-se o número de experiências desenvolvidas 

nos Centros Históricos que se voltavam para a recuperação de qualidades ou 

funções desses espaços que estariam sendo perdidas. Na Europa e na América do 

Norte, as intervenções em Centros Históricos foram mais efetivas a partir da década 

de 1950. No Brasil, intensificaram-se experiências de requalificação de Centros 

Históricos somente nos anos 1980. 

Vargas e Castilho (2009) analisam diversos estudos de casos que se dão nas 

realidades europeia, norte-americana e brasileira, os quais se referem à 

recuperação dos centros das cidades, contextualizando essas experiências em três 

períodos distintos. O primeiro ocorre nas décadas de 1950 e 1960 e baseia-se no 

modelo da Renovação Urbana; o segundo situa-se nas décadas de 1970 e 1980 e 

diz respeito ao modelo da Preservação Urbana; e o terceiro passa a vigorar a partir 

da década de 1980, sendo denominado de Reinvenção Urbana.  

A fase da Renovação Urbana, entre as décadas 1950 e 1960, expressou as 

proposições do Movimento Moderno, o qual, ao reproduzir-se nos processos de 

intervenções nos centros urbanos, priorizou ações de demolição de conjuntos 

arquitetônicos e a construção de novas edificações que visavam a renovação da 

paisagem dessas áreas. Esse processo foi mais intenso nos Estados Unidos do que 

na Europa, uma vez que nas cidades europeias as referências simbólicas atribuídas 

aos centros iniciais das cidades e o cenário de destruição causado pela guerra 

influenciaram a busca de outras soluções.  

Sobre essas soluções, as referidas autoras apontam que nesse período, na 

Europa, as proposições das intervenções nos Centros Históricos voltavam-se para a 

recuperação dos espaços públicos, sendo marcos desse processo as experiências 

das “[...] Ramblas, em Barcelona; o Picadilly Circus e o Hyde Park, em Londres; as 

galerias, em Milão; e os cafés e bulevares, em Paris” (VARGAS; CASTILHO, 2009, 

p. 8).  

Já nos Estados Unidos, a demolição deu a tônica das intervenções urbanas 

nos centros das cidades, as quais tinham o propósito de eliminar congestionamentos 

nessas áreas, redimensionar o uso do solo, criando a oferta de edifícios para os 

mais diversos ramos de atividades, e construir moradias para as classes de maior 

renda. De acordo com Vargas e Castilho (2009), a estratégia adotada impôs o 
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deslocamento de um número significativo de pessoas de baixa renda que moravam 

nos centros das cidades e nos bairros vizinhos, desapropriando essas extensas 

áreas.  

No Brasil, o debate acerca de uma definição para o conceito de patrimônio 

cultural reforçou a necessidade de ações voltadas à conservação dos Centros 

Históricos. Um marco institucional no sentido da salvaguarda do patrimônio histórico 

e artístico nacional corresponde à criação do Serviço do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (SPHAN), em 1937, e à publicação do Decreto n. 25, de 1937. 

Nesse documento, os monumentos naturais, os sítios e as paisagens são 

considerados bens a serem preservados: 

 

Artigo 1º - Constituiu o patrimônio histórico e artístico nacional o 
conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no país e cuja 
conservação seja de interesse público, quer por seu excepcional 
valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico. [...] § 2º - 
Equiparam-se aos bens a que se refere o presente artigo e são 
também sujeitos a tombamento os monumentos naturais, bem como 
os sítios e paisagens que importe conservar e proteger pela feição 
notável com que tenham sido dotados pela Natureza ou agenciados 
pela indústria humana (BRASIL, 1937, p. 1). 

 

O instrumento de salvaguarda do patrimônio instituído pelo Decreto 25/1937 

foi o tombamento. A aplicação do tombamento transfere a tutela do bem para o 

poder público e demanda do proprietário uma série de normas a serem cumpridas 

para garantir a sua preservação, como nos casos em que o proprietário não dispõe 

de recursos para proceder às obras de conservação e preservação (BRASIL, 1937). 

No Brasil, entre o final dos anos 1930 e 1970, as execuções de planos de 

conservação do patrimônio histórico dos centros antigos se deram por meio de 

iniciativas localizadas e não como uma política de Estado. Nesse período, 

destacaram-se algumas capitais, dentre elas Salvador, considerada pioneira na 

institucionalização de marcos regulatórios, na criação de órgãos e no 

estabelecimento de projetos voltados para a intervenção em áreas de interesse 

histórico e cultural. Como aponta Reis (2007, p. 1-2), a preocupação com o casario 

histórico do Pelourinho pode ser percebida 
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[...] no tombamento federal do Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (IPHAN), em 1959; na criação do Instituto do 
Patrimônio Artístico e Cultural (IPAC) pelo governo do Estado, em 
1968; no tombamento realizado pela prefeitura, em dezembro de 
1977; no convênio que deu origem ao ETELF10, em 1983, no 
reconhecimento de sua condição de “Patrimônio da Humanidade” 
pela UNESCO, em 02 de dezembro de 1985; e na criação da 
Fundação Gregório de Matos e do Parque do Centro Histórico em 
1986.    

   

O fato é que os avanços propostos no Decreto n. 25/1937 somente foram 

retomados na agenda pública a partir de meados da década de 1970. Em relação 

aos modelos identificados nesse primeiro período, considerado como da Renovação 

Urbana, na Europa e nos Estados Unidos, estes não atraíram novos usuários nem 

encontraram investidores que correspondessem às expectativas da recuperação dos 

centros. Os resultados dessas intervenções foram alvos de críticas atribuídas a 

movimentos que chamavam a atenção para a questão de que era preciso 

considerar, no âmbito dos centros, a importância do patrimônio, do meio ambiente e 

das populações residentes.          

O consenso entre atores sociais, pesquisadores, órgãos e instituições em 

torno dos resultados negativos do modelo da Renovação Urbana inaugurou uma 

nova fase das intervenções nos centros urbanos, a qual corresponde ao segundo 

período, que se situa nas décadas de 1970 e 1980 e diz respeito ao modelo da 

Preservação Urbana. Os centros urbanos, que em sua maioria comportavam os 

Centros Históricos, passaram a ser valorizados por se configurarem aportes da 

memória, da história e da identidade das cidades.  

Aliadas à reestruturação de atividades de comércio e serviços presentes nos 

centros das cidades, as intervenções estavam voltadas para a preservação do 

patrimônio histórico e arquitetônico. Na análise de Vargas e Castilho (2009), durante 

essa fase, as intervenções proporcionaram a exploração econômica dos valores 

culturais relacionados aos Centros Históricos: 

 

                                                           
11

 ETELF – Escritório Técnico de Licenciamento e Fiscalização. Sua atribuição é a aprovação de 
projetos específicos de intervenção em áreas de interesse histórico e cultural do município de 
Salvador. 
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[...] o universo simbólico resumido pela cultura, construída pela 
associação entre museus, teatros, cinemas, livrarias, bares e lugares 
de compras [...], integrava o programa básico dos empreendimentos. 
Esses novos espaços deixaram de ser exclusivos das exposições 
contemplativas para se transformar em uma experiência 
extraordinária, exótica e de consumo (VARGAS; CASTILHO, 2009, p. 
23).   

  

A preservação do patrimônio histórico e cultural fundamentava as políticas de 

recuperação dos Centros Históricos e estava vinculada à produção de objetos de 

consumo nessas áreas, os quais poderiam atrair residentes, visitantes e atividades 

comerciais, fazendo com que esses locais se consolidassem como espaços 

estratégicos para o desenvolvimento econômico das cidades. 

Os resultados dessas intervenções criaram novos ambientes urbanos, como 

os cenários direcionados à exploração turística, o que colocava em questão o 

próprio propósito da preservação das estruturas históricas dos espaços centrais. 

Além disso, a forma de viabilizar as intervenções configurava um processo de 

exclusão social das camadas populacionais de baixa renda, que não possuíam 

condições de consumir os novos bens e paisagens produzidos nesses espaços, 

sendo vistas como empecilhos para o sucesso dos projetos de recuperação dos 

Centros Históricos, já que o discurso dos agentes organizacionais do poder público, 

do empresariado e da elite cultural vinculava essa parcela da população a violência, 

sujeira e desordem (VARGAS; CASTILHO, 2009).  

A nova fase das intervenções em áreas centrais que passou a vigorar a partir 

da década de 1980, denominada de Reinvenção Urbana, aperfeiçoou as práticas de 

gestão adotadas no período anterior, especialmente no que se refere à produção de 

uma imagem positiva da cidade que proporcionasse a atração de investimentos para 

o desenvolvimento da economia urbana. Desse modo, foram incorporadas, nas 

políticas públicas voltadas à recuperação dos Centros Históricos, técnicas que 

adotavam o marketing urbano (city marketing) como o motor das intervenções.  

No entendimento de Vargas e Castilho (2009), o marketing urbano é um dos 

instrumentos do planejamento estratégico e a sua adoção nas intervenções urbanas, 

nas quais se incluem aquelas implementadas nos Centros Históricos, foi 

responsável pela compreensão da cidade como um empreendimento a ser 
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gerenciado. Em síntese, o marketing urbano destina-se a alterar o padrão da 

economia urbana, passando de uma base produtiva para uma base de consumo. 

No Brasil, como já nos referimos, a partir de meados dos anos 1970, 

intensificou-se a implementação de projetos e planos de preservação para os 

Centros Históricos. Uma importante conquista para o campo do patrimônio histórico 

se deu na década de 1980, na esfera legislativa, com a promulgação da Constituição 

Federal de 1988, a qual estabelece: 

 

 

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 científicas, artísticas e tecnológicas; 
IV. As obras, os objetos, documentos, edificações e demais 

espaços destinados às manifestações artístico-culturais; 
V. Os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, 

paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, 
ecológico e científico (ASSEMBLEIA NACIONAL 
CONSTITUINTE, 1988, Art. 216). 

 

 

Na Constituição Brasileira de 1988, observa-se a ampliação da noção de 

patrimônio cultural, quando, no Art. 216, são incorporados elementos imateriais, 

como as formas de expressão e os modos de criar, fazer e viver, bem como os 

conjuntos e sítios, e não apenas os artefatos isolados. Outra mudança que reforçou 

uma gestão efetiva dos Centros Históricos foi a descentralização das ações, as 

quais eram responsabilidade de uma ação articulada entre União, estados e 

municípios.  

Uma experiência pioneira na gestão dos Centros Históricos no Brasil se deu 

na cidade de Salvador. A seguir apresentaremos alguns dados do processo de 

gestão do Centro Histórico de Salvador, a qual pode ser tomada como parâmetro 

para refletir sobre as novas institucionalidades no que se refere à gestão dos 

Centros Históricos. 

Durante as décadas de 1970 e 1980, os principais órgãos que atuaram na 

gestão do Centro Histórico de Salvador foram a antiga Secretaria do Patrimônio 
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Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), fundada em 1937; a antiga Fundação do 

Patrimônio Artístico e Cultural da BAHIA (FPACBa), instituída em 1967, a qual foi, 

posteriormente, transformada no Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da 

BAHIA (IPAC). As ações desse período podem ser consideradas pontuais, na 

medida em que se constituem na restauração de monumentos isolados (VIEIRA, 

2000, p. 165), mas chamam a atenção pela preocupação de que os projetos 

desenvolvidos no Centro Histórico não intensifiquem a exclusão urbana das classes 

populares. Essa preocupação pode ser percebida no conceito de monumento 

adotado pela FPACBa: “A Fundação do Patrimônio adota o conceito social de 

monumento, ou seja: o trabalho restaurativo que executa é, antes de tudo, o que 

se poderia denominar, amplamente, um projeto social” (VIEIRA, 2000, p. 165, 

grifos da autora).  

Esse “projeto social” tinha como foco não somente o bem-estar daqueles que 

visitavam o Centro Histórico, mas também daqueles que o habitavam. Assim, foi 

realizado nos anos 1970 um projeto denominado Projeto Pelourinho, em cujo âmbito 

houve a transferência de 300 pessoas. A relocação dessas pessoas parece ter sido 

resultado de um processo de negociação com os agentes do poder público, pois a 

intervenção que dava continuidade ao Projeto Pelourinho foi o Plano de 

Desenvolvimento do Maciel, o qual 

 

[...] colocava o Maciel como a próxima área a sofrer intervenção e 
possuía a intenção de fixar e favorecer a continuidade do morador da 
área, através da modificação do quadro educacional e criando 
melhores condições de trabalho e de vida para os habitantes do 
Maciel (BACELLAR, 1977, p. 8 apud VIEIRA, 2000, p. 166). 

 

Em 1977, foi elaborada uma primeira abordagem urbanística para a área 

denominada de Plano Diretor do Pelourinho (PLANDIP), que tinha como órgãos 

gestores a Companhia de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Salvador 

(CONDER) e o IPAC. Os recursos para a execução das ações eram oriundos do 

Programa de Cidades Históricas do Governo Federal, com complementação do 

IPHAN e da FPACBa. Apesar dos planos e projetos, permanecia o insucesso quanto 

às tentativas de reversão do quadro de abandono do Pelourinho, pois, de acordo 

com Azevedo (1983, p. 231 apud VIEIRA, 2000, p. 167), as instituições responsáveis 
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pela gestão do Centro Histórico de Salvador foram incapazes de “recuperar 

economicamente a população local e fixá-la”. 

Em 1978, foi elaborada a “Proposta de Valorização do Centro Histórico de 

Salvador”, a qual objetivava reunir os projetos e estudos existentes para a área. As 

ações desenvolvidas no âmbito desse plano eram relativas à diminuição da 

circulação de veículos na área, por meio de estacionamentos periféricos, e à 

implantação de novas linhas de ônibus coletivos. O referido plano foi abandonado 

em 1979, por falta de recursos, pela ampliação, e praticamente sua desativação, 

para outras áreas da abrangência do Programa de Cidades Históricas do Governo 

Federal (VIEIRA, 2000, p. 167). 

Em 1981, o principal projeto desenvolvido resultou na criação do Centro 

Municipal Integrado (CAMI), o qual foi executado pelo Órgão Central de 

Planejamento. As ações do CAMI objetivavam promover a utilização e consequente 

manutenção da área, compartilhando-se a ideia de que a revitalização se daria 

através da recuperação de imóveis para a instalação de serviços públicos. A única 

obra realizada no âmbito desse projeto foi a restauração do Solar São Damasco, 

para se tornar sede do Arquivo Público Municipal (BOMFIM, 1994, p. 61-63 apud 

VIEIRA, 2000, p. 167). 

A partir de 1983, passou a prevalecer a mobilização para aquisição do título 

de Patrimônio Cultural da Humanidade, concedido pela Organização das Nações 

Unidas para a Educação e Cultura (UNESCO). Mediante essa motivação, 

estabeleceu-se, em 1984, o convênio entre o antigo SPHAN/Fundação Pró-

memória, o IPAC e a Prefeitura Municipal de Salvador, a fim de criar o Escritório 

Técnico de Licenças e Fiscalização (ETELF), cuja função consistia em 

 

[...] fornecer orientações técnicas e realizar inspeções e vistorias 
periódicas às obras realizadas no centro histórico. Porém, o 
funcionamento deste escritório se dava de maneira precária devido 
ao diminuto corpo técnico pelo qual era constituído (BOMFIM, 1994, 
p. 64-65 apud VIEIRA, 2000, p. 167). 

 

Em 1985, a UNESCO declarou o tombamento do Centro Histórico de 

Salvador como Patrimônio Cultural da Humanidade. Nesse mesmo ano, aconteceu o 

II Seminário sobre Preservação do Patrimônio, promovido pelo IPAC, que pode ser 
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considerado um marco pela expressividade da participação popular, pois nesse 

evento os moradores apresentaram um abaixo-assinado denunciando a intenção de 

se promover um esvaziamento da área com o objetivo de transformá-la num cenário 

voltado aos visitantes e reafirmando a intenção de permanecerem morando no 

Centro Histórico. Nessa fase, identificou-se a existência de conflitos de interesses 

entre os moradores e os empresários interessados em atuar no Centro Histórico de 

Salvador. 

A repercussão da manifestação dos moradores refletiu-se na condução do 

processo, já que este se pressupunha participativo. Assim, em 1986, foi criado o 

Programa Nacional de Recuperação e Revitalização de Núcleos Históricos, cujo foco 

consistia na recuperação de habitações do Centro Histórico voltadas principalmente 

para a população de baixa renda, visando a sua manutenção na área e participação 

em todo o processo. Para tanto, algumas estruturas formais de gestão foram 

criadas, como, por exemplo,  

 

[...] a formação de uma comissão paritária constituída por 
representantes do SPHAN, IPAC, BNH, CONDER, Prefeitura 
Municipal e Arquidiocese de Salvador, UFBA e IAB-Ba que tinha a 
incumbência de apresentar um documento referencial às ações do 
projeto na área (PATRIMÔNIO, ano III, n. 9, jan./maio de 1986, p. 3 
apud VIEIRA, 2000, p. 169). 

 

Porém, a criação da comissão não garantiu o estabelecimento de um novo 

padrão de relacionamento entre poder público e sociedade, no sentido da sua 

democratização. Predominou a reprodução das relações de poder pautadas pela 

política tradicional, bloqueando o potencial democratizador desse espaço de 

negociação e participação. De acordo com Vieira (2000, p. 169), 

 

A Prefeitura Municipal de Salvador, porém, sentindo-se usurpada de 
sua autonomia municipal, conseguiu que o Ministério da Cultura 
determinasse a transferência da coordenação dos trabalhos do 
SPHAN para a prefeitura, dando à comissão paritária um caráter 
meramente consultivo. 
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A criação de espaços de interlocução e decisão entre Estado e sociedade tem 

se constituído numa experiência complexa, cheia de conflitos, confrontos e 

negociações entre atores. Dependendo do ideário de gestão, que na maioria dos 

municípios reproduz as estruturas de dominação da política tradicional, o significado 

dessa participação pode, ou não, imprimir o sentido de novas relações entre Estado 

e sociedade, no que tange à sua democratização.  

A implementação das ações chegou ao final da década de 1980 sem 

proporcionar os resultados efetivos esperados nem alcançar seus objetivos e metas. 

Observamos que os meios empregados foram ineficazes na preservação do Centro 

Histórico de Salvador, em que as ações concretas voltadas para a atração de 

investidores na área foram escassas, não se superando as restrições do 

tombamento ou se articulando a rede de proprietários. Além disso, a imagem de 

marginalidade da área continuou prevalecendo bem como a tendência na diluição da 

centralidade do Centro Histórico.  

No caso do Brasil, a partir da década de 1990, passou a vigorar uma nova 

fase para a gestão dos Centros Históricos, com a rápida ampliação de políticas 

públicas de requalificação. Embora os resultados dessas intervenções devam ser 

avaliados criteriosamente, o que se observa é que o foco na atração de capital e 

pessoas para essas áreas, por meio da construção de uma imagem positiva das 

cidades, acionada por uma estratégia de marketing urbano, contribuiu para uma 

“espetacularização” dos Centros Históricos e ocultou conflitos sociais, mantendo-se 

distante, na maioria das vezes, das demandas locais. Essa questão é apenas uma 

das problemáticas que envolvem a gestão dos Centros Históricos e que indicam a 

necessidade de reflexão a esse respeito.     

Para analisarmos os principais aspectos das políticas de requalificação de 

Centros Históricos no Brasil, especificamente com relação àquelas que são 

propostas ou desenvolvidas na atualidade em Natal, discutimos, neste capítulo, no 

primeiro tópico, sobre o conceito de centro e a derivação dessa noção em Centro 

Histórico, destacando o que é fundamental na representação do Centro Histórico 

como referencial simbólico da vida da cidade, de suportes de uma memória e de 

uma identidade comum à população citadina. Refletimos sobre os processos de 

“degradação” e “deterioração” vivenciados pelos Centros Históricos, realidade em 

muitas cidades brasileiras, que se expressa na perda da centralidade desses 
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espaços para outras áreas da cidade, com o surgimento de sub-regiões de moradia, 

comércio e serviços voltados às camadas de mais alta renda, com a ressignificação 

do centro como local de lazer e atividades culturais e com o abandono das 

edificações de grande valor histórico para a cidade.  

No segundo tópico, tratamos dos conceitos de Gentrificação, Conservação 

Urbana Integrada e Desenvolvimento, fundamentais para entendermos qual modelo 

de gestão para os Centros Históricos está em curso na cidade de Natal. Finalmente, 

no terceiro tópico, a respeito da avaliação de políticas públicas de requalificação de 

Centros Históricos, procuramos fornecer uma discussão teórica sobre métodos e 

técnicas para avaliar a implementação de políticas públicas e sobre a avaliação 

como um importante mecanismo para refletir acerca da gestão dos Centros 

Históricos no Brasil.  

 

2.1 OS CENTROS HISTÓRICOS E A DINÂMICA DA VIDA URBANA: 
CENTRALIDADE, “DEGRADAÇÃO” E RECONHECIMENTO DO VALOR 
HISTÓRICO E CULTURAL 

 

É possível afirmarmos que toda realidade socioespacial urbana teve origem a 

partir de um centro (VILLAÇA, 2001; PESAVENTO, 2007), pois, mesmo 

considerando as enormes diferenças entre cidades, tanto em escala internacional 

como nacional, os processos de formação e desenvolvimento dos centros das 

cidades apresentam algumas similaridades.  

Em se tratando de Brasil, as semelhanças consistem no fato de que os 

primeiros atos de fundação de diferentes cidades, os quais se deram no período 

colonial, necessariamente estavam atrelados à delimitação de um perímetro, que 

indicava os limites geográficos das cidades e a localização da sede dos poderes 

político e religioso e das demais instituições relevantes ao desenvolvimento de uma 

aglomeração.  

O processo que configura o perímetro fundador da cidade como o seu centro 

dá-se na medida em que, desse ponto, se desenvolve o traçado original da cidade, 

instalando-se nele os primeiros equipamentos que fazem desse espaço um centro 

político, cultural e religioso, no qual se encontram as principais atividades comerciais 

da cidade e a sede das instituições que organizam a vida desta. Sobre o processo 
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pelo qual um determinado território torna-se centro de uma cidade, Villaça (2001), ao 

discutir a produção do espaço urbano no Brasil, esclarece que é preciso evitar um 

equívoco na interpretação da configuração socioespacial dos centros das cidades no 

que se refere a defini-los como tais pelo fato de serem eles os espaços onde se 

localizam grandes instituições, uma vez que  

 

[...] nenhuma área é ou não é centro; como fruto de um processo – 
movimento – torna-se centro. [...] Uma capela pode preexistir em 
relação ao centro de uma cidade, mas ela somente se tornará centro 
ou parte do centro se e quando surgir uma cidade ou povoado em 
torno dela que faça dela seu centro, isto é, se vier a existir algo do 
que ela se torne centro. [...] caso isso ocorra, o centro não será mais 
um ponto do mapa ou do território; será um conjunto vivo de 
instituições sociais e de cruzamento de fluxos de uma cidade real 
(VILLAÇA, 2001, p. 238, grifos do autor).   

  

Ao longo do tempo, a população das cidades, predominantemente, praticou 

atividades e apresentou interesses inerentes a esses espaços, identificados como os 

lugares mais dinâmicos da vida urbana. A origem material da dinamicidade dos 

centros das cidades se encontra no fato de que são espaços essenciais na produção 

da aglomeração urbana, na medida em que apresentam uma posição geográfica 

estratégica em relação àquilo que os rodeia. Historicamente, o centro das cidades 

sempre foi um ponto estratégico para o desenvolvimento urbano, pela sua 

diversidade funcional, pelo seu aspecto simbólico e pelo lugar da identificação do 

seu processo histórico, referência para a memória coletiva da cidade. 

No caso das cidades brasileiras, os centros principais foram, até meados do 

século XX, pontos por excelência da convergência das principais atividades que as 

estruturavam, tanto no campo econômico como nos âmbitos político, social, cultural 

e religioso. É possível afirmar que importantes cidades brasileiras, como Salvador, 

Recife, Rio de Janeiro e São Paulo, tiveram o desenvolvimento dos seus espaços 

urbanos atrelado quase exclusivamente ao centro até o início do século XX. Até 

esse período, no centro, que se constituía na área urbana mais antiga dessas 

cidades, concentravam-se o comércio, os serviços, as áreas residenciais e os 

estabelecimentos de diversão, lazer e atividades culturais. Em outras realidades, 
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como a da cidade de Natal, somente a partir das últimas décadas do século XX a 

funcionalidade do centro apresentou um quadro de maior “esvaziamento”.  

O crescimento econômico advindo da industrialização produziu 

transformações no modo de comercializar e nos hábitos de consumo reproduzidos 

quase que exclusivamente no centro, onde se concentravam atividades do setor 

financeiro, do comércio especializado, do poder público, do setor cultural e se 

situavam as moradias das classes mais abastadas da população das cidades 

brasileiras. O dinamismo econômico no século XX, resultante do processo de 

industrialização, impôs aos centros das cidades brasileiras uma concentração 

excessiva, especialmente das atividades empresariais, a qual logo foi inviabilizada, 

pois a consequência disso foi o aumento do preço dos imóveis, o saturamento das 

vias de circulação e a impossibilidade de expansão espacial. Assim, critérios como 

valor do imóvel, benefícios fiscais e proximidade de uma mão de obra de baixo custo 

foram levados em conta para a localização das principais atividades comerciais e 

empresariais. Além disso, o desenvolvimento dos meios de transporte e a constante 

expansão das cidades configuraram um processo de descentralização econômica, 

social e funcional dos centros principais.      

A descentralização econômica e social impulsionada pelo crescimento e 

urbanização das cidades produziu novas morfologias, centralidades periféricas e 

formas de apropriação do território, além de novos usos e estruturas na cidade, 

como é o caso da suburbanização, a qual consiste num padrão de desenvolvimento 

urbano fundado no êxodo de parcelas da população, de atividades comerciais e de 

serviços para fora dos limites da cidade, geralmente devido ao incentivo do Estado 

e/ou do setor imobiliário (CORRÊA, 1989). Villaça (2001, p. 277), ao contextualizar a 

trajetória do distanciamento do centro processada em muitas cidades brasileiras, 

aponta:  

 

A década de 1960 marcou, em todas as nossas metrópoles e mesmo 
em cidades médias, o início do desenvolvimento de grandes “sub-
regiões urbanas” de comércio e serviços voltados para as camadas 
de alta renda; para essas sub-regiões transferiram-se lojas, 
consultórios, cinemas, restaurantes, bancos, profissionais liberais, 
estabelecimentos de diversão, etc. que atendiam àquelas camadas e 
que se localizavam no centro principal. 
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Não há nada de novo em afirmar que o processo da urbanização no mundo 

contemporâneo nos oferece elementos que apontam o crescimento das cidades 

como um processo inevitável. Portanto, os limites territoriais das cidades não são 

imutáveis, na medida em que elas geraram e geram outros núcleos urbanos como 

manifestação do seu próprio crescimento. O centro principal perde sua hegemonia 

em termos de centralidade para as novas áreas da cidade, onde a acessibilidade é 

mais propícia às necessidades das atividades de comércio e serviços da cidade 

moderna. 

A perda de população do centro principal intensificou-se, no caso da realidade 

brasileira, desde a década de 1970, ocorrendo por múltiplas e complexas razões, 

como, por exemplo, a disponibilidade de habitação em outras áreas da cidade 

voltadas à população de maior poder aquisitivo, nas quais o Estado, fortemente 

pressionado pelo setor imobiliário, promoveu uma infraestrutura, possibilitando o 

acesso a uma variedade de serviços e desconstruindo, assim, a necessidade de 

deslocar-se até ao centro. Para as classes de baixa renda, as áreas afastadas do 

centro principal, distintas deste, passaram a ofertar loteamentos populares em novos 

bairros, que se apresentavam como uma vantagem em relação ao baixo custo das 

habitações e à proximidade de locais com oportunidades de emprego (VILLAÇA, 

2001). 

Nesse sentido, nos anos 1990, com a intensificação do padrão moderno de 

vida e o crescimento das periferias e/ou subcentros nas cidades, já estava 

consolidado um processo de crise dos centros principais das cidades brasileiras, em 

especial daquelas localizadas em núcleos metropolitanos. Souza (2010), ao discutir 

a respeito da proeminência e centralidade de novos espaços na cidade e dos 

principais fatores de declínio dos Centros Históricos, destaca que o novo padrão de 

urbanização possibilitava novas formas de dispersão, constituindo assim os 

subcentros, os quais, segundo o autor, consistem num 

 

[...] fenômeno, que já vinha se notando, no Brasil, há algumas 
décadas [...], foi intensificado quando, a partir da década de 80, se 
estabelece solidamente e começa a proliferar um outro símbolo da 
descentralização das atividades terciárias, o shopping center. [...] 
Aliás, em grande parte devido ao crescente clima de insegurança 
reinante nas grandes cidades, no Brasil assim como em outros 
países, o shopping center vem desbancando os subcentros 
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tradicionais, os quais, algumas vezes, entram em visível declínio, da 
mesma maneira como o próprio CBD (SOUZA, 2010, p. 65). 

 

 

No Brasil, o shopping center, enquanto realidade que responde às novas 

necessidades do comércio e dos serviços, configurou-se como um elemento do 

processo mais geral que levou à perda de hegemonia das regiões centrais das 

cidades. Mesmo que os centros principais continuem sendo a sede de várias 

atividades comerciais e de diversos serviços que atendem uma parcela importante 

da população, a multiplicação dos shoppings centers contribuiu para a perda de 

prestígio dos centros principais.   

Na cidade de Natal, em uma única avenida da Zona Sul, a Salgado Filho, 

encontramos três dos principais shoppings centers da cidade, quais sejam: o 

Midway Mall, o Natal Shopping e o Via Direta Shopping. Também em maior 

proporção na Zona Sul da cidade, cresce o número de minishoppings, como o CCAB 

Sul, o Shopping Center Cidade Jardim, o Dunas Shopping, o Sea Way, o Praia 

Shopping, além de restaurantes, lojas de conveniência e outros serviços que, juntos, 

contribuem para a redefinição espacial do desenvolvimento econômico e dos 

processos socioculturais mais importantes da cidade11. 

A partir da década de 1980, no Brasil, os centros principais das cidades 

vivenciaram a diminuição da importância de suas atividades econômicas e a 

desvalorização do setor imobiliário presente na área. Além disso, apresentavam uma 

descaracterização dos conjuntos arquitetônicos, repositórios de um passado e de 

uma história e suportes da identidade urbana das cidades, como também um 

esvaziamento de edificações, ruas, usos e funções.  

Assim, os centros das cidades passaram a ser associados a uma imagem de 

degradação e deterioração. Essas noções são atribuídas, principalmente, àqueles 

espaços em que vigorou, no que se refere ao seu conteúdo social, um processo de 

                                                           
11

 Encontramos em Lopes Júnior (2000) uma importante observação sobre a produção de processos 
socioculturais pelos lugares de consumo nas paisagens para onde convergem a globalização e o 
desenvolvimento turístico, quando o autor afirma: “apenas alguém excessivamente zeloso quanto às 
elaborações sobre o fetichismo da mercadoria poderia ver esses lugares como sendo espaços 
apenas de anomia e alienação. Eles são, ao menos em Natal, os mais importantes teatros sociais 
produzidos pela cultura de consumo e a expansão do nomadismo do turismo de massas. São 
‘pseudoespaços públicos’, certamente. Mas numa sociedade marcada pela pseudocidadania, esses 
já devem ser vistos como espaços vitais” (LOPES JÚNIOR, 2000, p. 76).   
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empobrecimento e marginalização. Vargas e Castilho (2009), ao discutirem sobre a 

necessidade de intervenções em centros urbanos, apresentam uma definição para 

os conceitos de deterioração e degradação que nos ajuda a compreender esses 

processos no caso dos Centros Históricos, o qual foi fortemente influenciado pela 

expansão do espaço urbano. Assim, para as autoras:   

 

Os conceitos de deterioração e degradação urbana estão 
frequentemente associados à perda de sua função, ao dano ou à 
ruína das estruturas físicas, ou ao rebaixamento do nível do valor das 
transações econômicas de um determinado lugar. Deteriorar é 
equivalente a estragar, piorar e inferiorizar. Já a palavra degradação 
significa aviltamento, rebaixamento e desmoronamento (VARGAS; 
CASTILHO, 2009, p. 3).  

 

 

Essa realidade de deterioração e degradação dos centros urbanos apresenta-

se diretamente relacionada com o processo de distanciamento dos grupos sociais 

das camadas de mais alta renda, os quais gradativamente deslocam emprego, 

moradia, atividades de lazer, entre outros elementos, para áreas distintas da cidade. 

O centro deteriorado e degradado é assim caracterizado pelo fato de que nele 

permanece uma população que em sua maioria encontra-se em condições de 

empobrecimento e marginalização (VILLAÇA, 2001).   

De fato, o abandono das áreas centrais das cidades brasileiras, por parte das 

elites, cujo segmento era beneficiado por uma melhor infraestrutura, configurou um 

período de deterioração e degradação nelas. Outros elementos fortemente 

associados ao processo de deterioração e degradação das áreas centrais são a 

perda de população e, por conseguinte, o esvaziamento de imóveis. 

Nas áreas centrais das cidades brasileiras, o processo de deterioração e 

degradação, intensificado desde as últimas décadas do século XX, resulta de um 

modelo de desenvolvimento urbano que prioriza o crescimento econômico das 

cidades, em detrimento da melhoria do bem-estar geral da população, da justiça 

social e das várias dimensões (política, cultural, social e espacial) que compõem as 

relações sociais, as quais se concretizam nos espaços da cidade. Os processos de 

desenvolvimento vivenciados nesses espaços, que dizem respeito à gestão das 

cidades, não obstante terem promovido o crescimento do Produto Interno Bruto 

(PIB) e a melhoria dos índices econômicos influenciada por maiores investimentos 
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em atividades como o turismo, a industrialização e a modernização tecnológica, não 

possuem resultados tão satisfatórios em outras dimensões, como no atendimento da 

população em serviços básicos de saúde, educação, habitação e mobilidade urbana, 

por exemplo, bem como na efetivação de direitos civis, como o direito de participar 

da vida social, política e econômica da comunidade.  

Souza (2010) afirma que nas situações em que há o agravamento dos custos 

sociais e ambientais, incluídas a não preservação e a valorização de áreas de 

interesse histórico para a cidade, não é possível afirmar que existe um projeto de 

cidade voltado ao seu desenvolvimento, ou seja, 

 

se uma cidade produz mais e mais riqueza, mais as disparidades 
econômicas no seio de sua população aumentam; se a riqueza assim 
produzida e o crescimento da cidade se fazem às custas da 
destruição de ecossistemas inteiros e do patrimônio histórico-
arquitetônico; se a conta da modernização sob a forma de níveis 
cada vez menos toleráveis de poluição, de estresse, de 
congestionamentos; se um número crescente de pessoas possui 
televisão em casa, para assistir a programas e filmes de qualidade 
duvidosa e que, muitas vezes, servem de inspiração para atos de 
violência urbana essa que prospera de modo alarmante; se é assim, 
falar de “desenvolvimento” é ferir o bom senso (SOUZA, 2010, p. 
101). 

 

Por essa abordagem, falar em um projeto para a cidade vinculado a uma 

noção de desenvolvimento, no sentido que Souza (2010, p. 101) dá ao termo, 

relaciona-se a um processo cujo objetivo central é “[...] a conquista de melhor 

qualidade de vida para um número crescente de pessoas e de cada vez mais justiça 

social”. Sendo assim, haveria um processo real de desenvolvimento, o que não se 

percebe quando nos referimos à realidade socioespacial dos centros antigos das 

cidades brasileiras, já que a destruição do patrimônio histórico-arquitetônico, as 

condições sociais da maioria da população que vive no e do centro bem como a falta 

de investimentos públicos e privados nessas áreas denunciam um modelo de 

desenvolvimento que não proporcionou uma “mudança social positiva” (SOUZA, 

2010).  

Ainda assim, diante do declínio dos Centros Históricos, surge a necessidade 

de ressignificar a dinâmica urbana desses espaços, de atrair e manter uma 

população residente, de diversificar suas funções econômicas e institucionais, de 

restabelecer usos para o espaço público e, obviamente, de aliar todos esses fatores 
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à preservação de uma realidade histórico-arquitetônica portadora de um valor para a 

memória da cidade. 

A percepção de que o centro principal tornou-se o Centro Histórico da cidade, 

ou seja, um lugar de grande importância para a memória, para a história e para a 

vida comunitária e social da cidade, ocorre no momento em que se evidencia o 

processo de deterioração e degradação desses espaços, sinalizando para uma 

mudança de paradigma no que se refere ao tratamento dispensado às áreas 

centrais. O entendimento da existência de Centros Históricos ganhou relevância em 

períodos recentes, frente ao processo de expansão urbana das cidades, que 

constituiu outras centralidades no espaço citadino e colocou em xeque algumas 

representações do contexto urbano, como o espaço público, a qualidade de vida e 

as referências identitárias da cidade.  

Gambi (1984) discute que a dimensão histórica atribuída aos centros das 

cidades deu-se para além de sua posição de centralidade na cidade, também pela 

mutação nas representações coletivas dos espaços centrais, em que o Centro 

Histórico passa a ser entendido como um 

 

[...] assentamento humano de alguma entidade, mas de constituição 
nuclear, que exerceu, ao menos durante uma certa fase histórica, a 
função de coordenar, principalmente na escala política e econômica 
– mas, conforme o caso, também na escala cultural – um espaço 
territorial determinado; e que guarda desta fase histórica, no seu 
estado urbanístico, nos seus conteúdos de habitat, testemunhos 
significativos e bem reconhecíveis (GAMBI, 1984, p. 93-94 apud 
CATTEDRA; MEMOLI, 2006, p. 176-177). 

 

 

A definição de Centro Histórico implica a existência de um lugar em que se 

processou a origem do núcleo urbano, composto por um conjunto arquitetônico de 

edificações religiosas, civis e do poder público, valorizado pela sua herança histórica 

e patrimonial, por uma estrutura urbana que se articula com a cidade mediante 

atividades desempenhadas nesse espaço e pelo seu significado simbólico.  

Sob essa ótica, os projetos de gestão para Centros Históricos possuem em 

comum a finalidade de valorizar as potencialidades sociais e as atividades 

econômicas e de promover a qualidade de vida da sua população residente. 

Atualmente, trata-se de um consenso o reconhecimento de que intervenções nos 
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Centros Históricos constituem-se numa possibilidade de construção de uma 

alternativa de desenvolvimento urbano, na qual a expansão das cidades não 

necessariamente deve resultar em problemas que dificultem a vida nessas áreas.  

Na perspectiva atual, a qual propõe que a gestão dos Centros Históricos 

esteja articulada a um projeto de desenvolvimento sustentável, coloca-se uma série 

de desafios para a implementação das políticas de requalificação, como a questão 

de explorar economicamente essas áreas, garantindo a preservação do patrimônio 

histórico, a manutenção da diversidade social e cultural e a existência de formas 

democráticas de participação na tomada de decisões sobre as ações a serem 

adotadas. A reflexão a respeito dos desafios e perspectivas para a gestão dos 

Centros Históricos na atualidade será objeto de discussão no próximo tópico. 

 

2.2 GESTÃO DOS CENTROS HISTÓRICOS: APROXIMAÇÕES TEÓRICAS E 

PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO RUMO AO DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL  

 

A partir da reflexão sobre as transformações ocorridas na realidade dos 

Centros Históricos das cidades brasileiras que pontuamos no tópico anterior, 

podemos afirmar que a situação de degrado, guardadas as devidas diferenças 

existentes entre cidades, apresenta-se como um quadro recorrente na maioria dos 

casos. 

Na atualidade, nos campos ético-político e teórico-metodológico que versam 

sobre o conteúdo das ações de reabilitação de áreas históricas, torna-se 

fundamental recuperar o patrimônio, promover o repovoamento e buscar um 

equilíbrio entre funções econômicas, sociais e culturais. É consenso o fato de que os 

projetos de requalificação urbana devem reproduzir ações que contemplem a 

conservação de valores urbanos, como os que se relacionam à identidade e à 

diversidade; ao fortalecimento de estruturas políticas e institucionais, tais como 

aparatos regulatórios e mecanismos de financiamento; e às ferramentas de gestão e 

métodos de intervenção considerados inovadores, como, por exemplo, a ampliação 

da participação da sociedade nos processos de requalificação urbana (PICKARD; 

THYSE, 2001). 
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No contexto atual, práticas inovadoras são imprescindíveis aos processos de 

gestão. Assim, a capacidade inovadora da gestão pública se encontra na busca por 

atender as questões da contemporaneidade, na contribuição para a construção da 

cidadania e no uso cada vez maior de mecanismos de participação e cogestão no 

delineamento das políticas públicas e na sua implementação e avaliação.  

É importante ressaltar que o debate acerca da noção de inovação no campo 

da gestão pública acompanhou o processo de mudanças ocorridas em relação ao 

poder local no Brasil, no âmbito da transição democrática, situada nos últimos trinta 

anos do século XX. Um dos acontecimentos políticos mais importantes, advindo com 

o processo de transição democrática no Brasil, foi, certamente, a ligação entre poder 

local e democracia. A ligação da luta democrática por participação, descentralização, 

transparências nas ações do poder público e políticas públicas de inclusão social 

voltava-se para o âmbito local. Daniel (1999, p. 23) afirma: 

 

[...] a grande novidade dos anos 80, em termos de federação, foi o 
estabelecimento de uma ligação entre a luta democrática e o 
fortalecimento dos entes federados, em especial os municípios, 
culminando com as conquistas federativas de 1988. 

 

As disputas protagonizadas pelos novos atores sociais e políticos em torno do 

estatuto jurídico-político do município, na elaboração da Constituição de 1988, 

deram visibilidade às demandas relacionadas com a questão da democracia, 

descentralização e participação popular. A incorporação dessas demandas na 

Constituição Brasileira de 1988 reflete “parte de um processo mais amplo de 

mudanças sociais e políticas ocorrido na sociedade e da ressignificação do poder 

local no Brasil” (COSTA, 1996). 

Aliado a esse processo de democratização, também se configuraram como 

elementos que impulsionaram inovações no campo da gestão pública local a 

mundialização dos fluxos econômicos, produtivos e tecnológicos e a redefinição da 

intervenção dos Estados nacionais em diferentes esferas da vida social. Segundo 

Araújo e Guimarães Neto (1998, p. 37), 

 

a disputa, sem o poder coordenador do governo central, estimula 
iniciativas locais, e muitas municipalidades (articuladas ou não com 
outros atores locais) tornam-se atores ativos do processo de 
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captação de investimentos produtivos para seus municípios ou suas 
cidades [...]. Por sua vez, atores privados (em particular os mega-
atores globais), buscando descentralizar sua operação para estar 
presente em muitos locais no mundo, adotam suas estratégias de 
localização considerando os atributos de cada “local”, entre os quais 
a existência de benefícios concedidos pelos poderes locais. E 
buscam um diálogo com instâncias de poder local, muitas vezes sem 
passar por instâncias nacionais ou estaduais. 

 

Nesse contexto, colocaram-se novos desafios aos atores sociais e políticos 

que passam a atuar em âmbito local pós-democratização, como a capacidade de 

buscar sinergias entre os diferentes empreendimentos surgidos na esfera local e os 

níveis estadual, nacional e global. Nesse sentido, a “captação de investimentos 

produtivos” – públicos ou privados – deve configurar-se como o resultado de uma 

decisão política negociada entre o poder público e a sociedade local. 

O âmbito da gestão municipal passou a ser concebido como espaço de 

possibilidades de novas relações entre Estado e sociedade, no sentido da 

democratização e da participação cidadã, e como protagonista do desenvolvimento 

local sustentável. Os temas da democracia e da participação constituem-se em 

princípios fundamentais para que processos de gestão possam ser pensados sob a 

ótica da inovação. 

A inovação está fortemente associada às práticas de gestão que impulsionam 

e consolidam processos de democratização e participação da sociedade, como 

também a questões gerenciais, em que há uma preocupação com a eficácia, a 

eficiência e a efetividade das ações. Dessa forma, promover inovações no campo da 

gestão pública corresponde, ao mesmo tempo, a superar práticas baseadas no 

patrimonialismo e coronelismo, a fomentar a democratização do acesso a serviços 

públicos, a contribuir com a participação nos processos decisórios a solucionar 

problemas, distanciando-se de posturas ineficazes e meramente formais (FARAH, 

2006). 

Grande parte das atividades que envolvem processos de gestão corresponde 

à tentativa de satisfazer demandas que tanto podem ser originadas por atores 

sociais quanto pelos próprios agentes do sistema político. As ações que englobam o 

atendimento de demandas pela gestão pública, de maneira geral, constituem-se em 

políticas públicas. Assim, se abordamos a gestão pública inovadora estamos nos 
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referindo a rupturas ou mudanças que envolvem os processos de elaboração, 

implementação e avaliação de políticas públicas. Para Farah (2006, p. 57, grifos da 

autora), as inovações da gestão pública local podem ser identificadas a partir de dois 

eixos: 

 

Um primeiro eixo diz respeito ao conteúdo das políticas públicas: que 
políticas, para quem, baseadas em que abordagens ou perspectivas? 
As inovações, neste caso, correspondem a novas políticas, 
orientadas para a democratização, como inclusão de novas parcelas 
da população no âmbito da atenção estatal – extensão, portanto, da 
cidadania – e pela adoção da perspectiva de direitos (um elemento 
central da própria noção de cidadania). Um segundo eixo de 
inovações incide sobre processos políticos e administrativos, 
afetando o como fazer: quem são os atores envolvidos na formulação 
e na implementação das políticas; como se relacionam entre si; o 
quanto estes processos são flexíveis e quão eficientes são no uso 
dos recursos públicos. 

 

Podem ser consideradas novas políticas aquelas situadas em novas áreas de 

atuação, como é o caso dos programas e projetos que atendem de maneira 

focalizada diversos âmbitos da esfera social, dentre eles: mulheres, terceira idade, 

comunidades indígenas, assentamentos precários, Centros Históricos. Essas 

políticas também podem ser consideradas novas por causa do distanciamento de 

práticas assistencialistas e autoritárias, ou seja, do aprofundamento da 

democratização das ações estatais quanto à forma de elaboração, implementação e 

controle das políticas públicas. 

Se considerarmos que as práticas inovadoras, como as que relacionamos 

anteriormente, são imprescindíveis aos processos de gestão, torna-se relevante a 

análise sobre sua incorporação nos processos que envolvem as políticas de 

requalificação urbana de Centros Históricos. Quando se trata da gestão desses 

espaços, algumas ferramentas e métodos de intervenção adotados oferecem 

elementos para que esta possa ser identificada como fomentadora de práticas 

inovadoras. Um aspecto emblemático a respeito dessa questão é o incentivo à 

participação de todos os atores envolvidos no processo de requalificação urbana.  

Um processo de gestão de Centros Históricos articulado à noção de inovação 

deve ser capaz, entre outros aspectos, de oferecer bens e serviços públicos de 

qualidade, gerenciar de maneira eficiente os recursos e estabelecer prioridades 
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administrativas com participação social dos atores sociais diretamente envolvidos 

nos programas e projetos implementados.  

Algumas experiências de políticas de revitalização de Centros Históricos12, 

inclusive no Brasil, vão de encontro ao debate sobre os processos de gestão 

considerados inovadores. Isso ocorre quando os resultados da gestão de Centros 

Históricos produzem um fenômeno denominado gentrificação. 

O sentido do termo gentrificação está fortemente associado às 

transformações dos centros urbanos das cidades, embora estes não sejam os 

únicos espaços urbanos em que pode ocorrer esse processo. Essas transformações 

se dão em razão de investimentos públicos e/ou privados, que oferecem 

equipamentos culturais, de lazer, consumo e moradia relacionados à ideia da 

preservação e revalorização do patrimônio histórico, os quais não se associam a 

uma proposta de conservar a complexidade social dos Centros Históricos. Na 

maioria dos casos, desencadear processos gentrificadores implica a substituição da 

população local por uma de classes média e alta. Como define Vieira (2000, p. 35), a 

gentrificação 

 

[...] se caracteriza em um processo de revitalização de áreas 
deterioradas física e socialmente empobrecidas, transformando-as 
em áreas nobres através da expulsão dos antigos moradores e da 
apropriação destas áreas pela classe média e média alta. 

 

Experiências, principalmente das realidades europeia e norte-americana, 

consideradas gentrificadoras, demonstraram que as intervenções voltadas à 

requalificação urbana de Centros Históricos produziram espaços homogêneos que 

foram apropriados pelas camadas mais abastadas da população das cidades que 

vivenciaram esse tipo de processo. Como demonstra Smith (2006, p. 83), a 

gentrificação tem apresentado consequências caras para as camadas mais pobres 

da população: 

                                                           
12

 É o caso dos processos vivenciados no Centro Histórico da Cidade do México a partir dos anos 
1980, onde há uma forte relação entre o crescimento da periferia e a relocalização dos segmentos 
mais pobres da população, que deixou as áreas centrais devido à elevação dos valores fundiários da 
área, a qual recebeu incentivos para atrair as classes média e alta e consolidar bairros ricos na sua 
região (HIERMAUX-NICOLAS, 2006). No Brasil, um exemplo de gentrificação de Centros Históricos 
corresponde ao caso de Salvador, que chama a atenção pelo alto número de famílias de baixa renda 
realocadas do Centro Histórico para outros bairros. A incorporação desse segmento no processo de 
requalificação e a implementação de políticas de habitação social somente ocorreram nos últimos 
cinco anos (VIEIRA, 2000; VIEIRA; SOUZA, 2010).  
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É historicamente e não acidentalmente que a gentrificação está 
associada ao aumento de expulsões e dos sem-teto, e ainda assim 
este importante efeito da regeneração passa completamente em 
silêncio. Falta no discurso da “regeneração urbana” [...] levar em 
conta o destino das pessoas deslocadas ou postas na rua graças a 
uma reconquista da cidade em tão grande escala. 

 
 

De fato, quando ocorre um processo de gentrificação no âmbito dos Centros 

Históricos, cria-se uma dinâmica nesses espaços de disputas práticas e simbólicas 

sobre o direito à cidade, às formas de ocupá-la e de pertencê-la que segmentam os 

Centros Históricos em suas dimensões política, econômica e cultural. 

Além disso, os resultados mais evidentes da configuração de um processo de 

gentrificação nos Centros Históricos estão diretamente relacionados às alterações 

nos cenários urbanos, nas quais conjuntos arquitetônicos que se constituem em 

patrimônio histórico e cultural são alvos de ações que os transformam em áreas de 

entretenimento e consumo cultural, comprometendo, muitas vezes, a autenticidade 

do tecido urbano antigo. Uma importante reflexão sobre a questão da preservação 

dos Centros Históricos se encontra em Ellin (1996, p. 65 apud VIEIRA, 2000, p. 38), 

que afirma que os processos de gentrificação passam ao largo desse propósito, uma 

vez que, sob essa ótica, as ações de requalificação se dão “[...] de acordo com 

visões ideais do passado para satisfazer necessidades e gostos contemporâneos ao 

incorporar novas tecnologias, números de pavimentos e outras coisas mais”. 

A gentrificação passou a ser questionada enquanto processo de gestão de 

Centros Históricos principalmente pela incapacidade de desconstruir desigualdades 

sociais e pelo reducionismo economicista que norteava as ações. Nesse sentido, 

ganham destaque as proposições que apontam para novos métodos de ação e 

gestão dos Centros Históricos, dentre elas o modelo da conservação urbana 

integrada.  

A noção geral da conservação urbana integrada não se contrapõe às 

transformações inerentes à vida nas cidades contemporâneas, as quais, sem 

dúvida, modificam os usos e os valores das áreas antigas, mas significa uma 

ampliação da noção de preservação desses espaços, ao ressignificar o sentimento 

negativo associado a essas mudanças e ao assumir o desafio da gestão das áreas 

históricas no sentido de integrá-las ao desenvolvimento urbano mais amplo. 



54 

 

Nessa perspectiva, a conservação integrada está associada não somente à 

proteção do patrimônio, “[...] mas envolve questões de gestão mais amplas: coesão 

social, desenvolvimento econômico, necessidade de diversidade funcional, 

importância da identidade etc.” (PICKARD, 2001, p. 274 apud VIEIRA, 2008, p. 65).  

O êxito de intervenções urbanas em Centros Históricos encontra-se 

fortemente relacionado à articulação da noção de conservação urbana integrada. 

Dessa forma, promover a conexão da gestão dos Centros Históricos com a gestão 

urbana das cidades corresponde a articular a preocupação com o patrimônio 

histórico a coesão social, dinamicidade econômica e melhoria da qualidade de vida 

das pessoas.  

Uma importante referência à conservação urbana integrada foi articulada na 

Declaração de Amsterdã, de outubro de 1975. Nesse documento, está bastante 

claro que se instaura um contexto favorável a uma gestão urbana voltada para a 

requalificação, reabilitação e/ou revalorização dessas áreas, ou seja, os centros das 

cidades passam a ser considerados espaços fundamentais para o processo de 

desenvolvimento como um todo. A Declaração de Amsterdã recomenda a 

permanência da população residente e parte da premissa de que a população local 

necessariamente deveria ser envolvida nos processos de decisão sobre as 

intervenções nesses espaços, além de reconhecer que 

 

a plena implementação de uma política contínua de conservação 
exige uma grande descentralização e o reconhecimento das culturas 
locais. Isso pressupõe que existam responsáveis pela conservação, 
em todos os níveis (centrais, regionais e locais) onde são tomadas as 
decisões em matéria de planejamento [...]. 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 (IPHAN, 2011h, p. 4). 

 

 

O debate acerca da necessidade de estabelecimento de relações 

democráticas entre o poder público e a sociedade no âmbito das intervenções nos 

Centros Históricos contribuiu para que outras preocupações fossem adicionadas ao 

processo de gestão dessas áreas, como, por exemplo, as questões social e 

ambiental. Desse modo, os Centros Históricos passam a ser configurados como 

espaços relevantes para reverter problemas enfrentados pela gestão urbana. 
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A conservação urbana integrada, no caso das áreas históricas, constitui-se 

numa abordagem de gestão e de planejamento das cidades que se situa 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 (VIEIRA; SOUZA, 2011).  

Um processo de gestão de Centros Históricos articulado à concepção de 

conservação integrada caracteriza-se pela condução de políticas que buscam a 

conservação do patrimônio construído ao mesmo tempo que priorizam a função 

social das áreas sob intervenção, o que pode se dar devido ao estabelecimento de 

condições para que não se altere substancialmente a composição social dos 

residentes dessas áreas ou aos investimentos em espaços coletivos que comportem 

a pluralidade de valores e usos que compõem os centros antigos da cidade. 

Em relação a ações voltadas à promoção da exploração econômica de áreas 

históricas, sob o ponto de vista da conservação integrada, o conjunto de atividades 

deve estimular a sociedade local e permitir que esta crie, gerencie e mantenha, a 

partir da sua cultura e meio ambiente, formas sustentáveis de vida.  

Um dos desafios à viabilização do modelo da conservação integrada na 

gestão dos Centros Históricos tem-se apresentado na articulação dos diferentes 

atores sociais em torno de um projeto comum que dinamize realidades locais e se 

integre à dinâmica mundial. Para tanto, são necessárias mudanças institucionais e 

políticas, como, por exemplo, a criação de canais de participação para o 

gerenciamento e a implementação de políticas públicas.   

A colocação em prática dos princípios da conservação urbana no campo da 

gestão dos Centros Históricos no Brasil ainda se configura como um processo em 

construção. Essa perspectiva ocorre porque algumas experiências de políticas de 

requalificação urbana de Centros Históricos no Brasil vão de encontro ao debate 

sobre os processos de gestão considerados sustentáveis, especialmente no que se 

refere ao aprofundamento da democratização das relações entre os diversos atores 

sociais envolvidos no processo e à substituição dos antigos residentes, os quais, em 

sua maioria, constituem-se numa população de baixa renda. 

A reprodução das relações de poder pautadas pela política tradicional, em 

que predomina a reciprocidade hierárquica (DAMATTA, 1997), presente na maioria 
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dos municípios brasileiros, tem dificultado, bloqueado o potencial democratizador 

dessas experiências. 

Desde as últimas décadas do século XX, como afirma Carrión (2006, p. 17), 

“[...] los centros históricos son el lugar que mayor cambia en la ciudad”. As 

mudanças ocorridas no que tange ao papel do Centro Histórico situam esse espaço 

como fundamental no âmbito das cidades para empreender processos de 

desenvolvimento sustentável. Pensar o desenvolvimento sustentável para os 

Centros Históricos supõe um desenvolvimento “[...] que tiene que ser integral (no 

solo físico), durable (mantiene el curso), equitativo (redistribuidor) y participativo 

(compartido por la comunidad)” (CARRIÓN, 2006, p. 28). Isso quer dizer que quando 

o processo de desenvolvimento vivenciado no Centro Histórico é sustentável a 

integralidade é garantida através de intervenções que integram o social e o 

territorial, e não apenas o monumento isolado; a durabilidade ocorre mediante a 

permanência da gestão; a equidade se dá fomentando o equilíbrio das relações 

entre residentes, comerciantes, trabalhadores, turistas, usuários e gestores para que 

se efetive o atendimento das suas demandas funcionais, sociais, econômicas e 

ambientais, o que garante também a condição da diversidade; e a participação dos 

diversos atores sociais e políticos na gestão mostra-se uma condição fundamental 

(CARRIÓN, 2006). 

A avaliação de políticas de requalificação de Centros Históricos permite 

dimensionar em que medida a gestão desses espaços sinaliza para um 

distanciamento da gentrificação, ao garantir a diversidade social, ao passo que 

comporta distintos rendimentos, redes e modos de vida da população das cidades, 

bem como possibilita entender as formas pelas quais a gestão dos Centros 

Históricos tem incorporado práticas inovadoras no que se refere a um 

relacionamento democrático com os atores sociais e políticos na condução dessa 

gestão.  
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2.3 POLÍTICAS DE REQUALIFICAÇÃO URBANA DE CENTROS HISTÓRICOS: 
POR QUE, PARA QUÊ E COMO AVALIAR – QUESTÕES TEÓRICAS E 
METODOLÓGICAS 

 

Quanto mais se aprofunda o processo de democratização e de organização 

da sociedade brasileira, maiores são as possibilidades de consolidação de um 

ambiente democrático de participação e debate públicos. Nesse ambiente 

democrático, aumentam as exigências por transparência na gestão do poder público 

e por resultados mais eficientes, o que coloca a necessidade de avaliação 

sistemática de cada ação do governo e de cada política pública implementada.  

Uma política pública é o resultado de um processo em que um “estado de 

coisas” constituiu-se um problema político e passou a compor a agenda pública 

governamental. De acordo com Rua (mimeo, p. 12), 

 

uma decisão em política pública representa apenas um amontoado 
de intenções sobre a solução de um problema, expressas na forma 
de determinações legais: decretos, resoluções, etc... Nada disso 
garante que a decisão se transforme em ação e que a demanda que 
deu origem ao processo seja efetivamente atendida. 

  

Quando uma decisão política referente às demandas pela solução de algum 

problema passa a constar, legalmente, no ordenamento das gestões públicas, 

significa que se instituiu uma política pública, a qual é uma aposta governamental 

para a condução de determinadas atividades com vistas ao atendimento de 

demandas e necessidades sociais. O conceito de política pública apresentado por 

Meny e Thoenig (1992) expressa que ela se configura através de um sistema de 

decisões voltado a um ou mais setores da vida social, com objetivos e estratégias de 

atuação definidos para o alcance dos resultados esperados. Conforme os autores, 

 

[...] uma política se presenta bajo la forma de um conjunto de 
prácticas y de normas que emanan de uno o de varios actores 
públicos. [...] se presenta como un programa de acción 
gubernamental en um sector de la sociedad o en un espacio 
geográfico: la seguridad, la salud, los trabajadores inmigrantes, la 
ciudad de París, la Comunidad Europea, el océano Pacífico, etc. 
(MENY; THOENIG, 1992, p. 89-90). 
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Nesse sentido, a política pública em questão irá requerer necessariamente 

ações que materializem a sua finalidade. De acordo com Meny e Thoenigh (1992), 

em geral, as políticas públicas se organizam em torno das seguintes características: 

a) um conteúdo, ou seja, o discurso ou as proposições mobilizadas para gerar 

resultados ou produtos; b) um programa, em que se explicitam os eixos de atuação, 

o setor de intervenções e o problema a que se referem; c) uma orientação 

normativa, na qual se identificam os principais valores mobilizados e os objetivos 

específicos; d) um fator de coerção, ou seja, a legitimidade da autoridade legal do 

poder público se impõe à coletividade; por fim, e) uma competência social, que diz 

respeito ao público, aos indivíduos, a grupos ou a instituições que compõem o 

campo da ação governamental determinada.  

Apenas a avaliação dessas ações poderá apreender quais os resultados 

obtidos nos distintos momentos de sua constituição e implementação e quais os 

elementos para sua correção. Nesse sentido, utilizamos como referencial a definição 

de avaliação proposta por Arretche (1999, p. 29), na qual 

 

qualquer forma de avaliação envolve necessariamente um 
julgamento, vale dizer, trata-se precipuamente de atribuir um valor, 
uma medida de aprovação ou desaprovação a uma política ou 
programa público particular, de analisá-la a partir de uma certa 
concepção de justiça (explícita ou implícita). 

 

 

Avaliar significa afirmar valores, independentemente dos modelos e 

metodologias adotados para a avaliação de políticas públicas. O processo de avaliar 

um programa ou projeto possui, antes de tudo, um atributo de valor, como a 

concepção de sociedade desejada, de justiça etc. Conforme afirmam Meny e 

Thoenig (1992, p. 195), “una evaluación es un juicio hecho sobre un dato con 

referencia a un valor”. Para um trabalho científico, a avaliação deve se basear em 

observações concretas, com normas e valores objetivos. No caso das ciências 

sociais, em que se situa nosso campo de estudo, uma política pública pode ser 

avaliada a partir dos 

 

[...] efectos atribuibles a una intervención gubernamental en un 
campo específico de la vida social y del entorno físico. La evaluación 



59 

 

es, por tanto, un camino, un modo de razonamiento asumido por el 
analista: la apreciación sistemática, sobre la base de métodos 
científicos, de la eficacia y de los efectos reales, previstos o no, 
buscados o no, de las políticas públicas (MENY; THOENIG, 1992, p. 
195).   

 

Por essa perspectiva, a avaliação de políticas públicas possibilita conhecer os 

efeitos da ação pública sobre a sociedade, sendo assim um campo legítimo de 

estudo e pesquisa para as ciências sociais, longe de ser um controle administrativo 

sobre o funcionamento interno dos serviços públicos, como afirmam os críticos dos 

estudos acerca da avaliação de políticas públicas.  

Gestores, atores políticos e pesquisadores, de maneira geral, apontam para a 

extrema complexidade das políticas públicas e da ação do Estado para cumpri-las. 

Por exemplo, numa política pública estão explícitos qual o padrão de 

desenvolvimento que vem sendo implementado em determinada localidade ou 

município, a partir da obtenção de informações que indiquem quais os objetivos da 

política pública em questão; como vem sendo ou foi implementada; quem é e como 

vem sendo beneficiada a população-alvo dos programas e projetos públicos que 

ancoram o modelo de desenvolvimento em curso.  

Além disso, para o êxito de uma política pública, vários fatores transversais 

e/ou externos à política se fazem presentes. Lobo (1999, p. 77) considera que, para 

atingir seus objetivos, o processo de implementação de uma política pública deve 

aprofundar alguns temas-chave, destacando: 

 
 

Há que se refletir sobre questões tais como o ambiente político no 
qual os programas se desenvolvem, as forças políticas que se 
contrapõem ou se aliançam para apoiar ou sabotar um programa, o 
ideário econômico-financeiro que preside a determinação sobre a 
alocação do gasto público, as concepções sobre a maior ou menor 
necessidade de democratização do Estado, a visão sobre os 
princípios da eficiência, efetividade e eficácia das ações 
governamentais na área social. 

 

 

Como exemplo, pode-se questionar se as práticas de gestão sinalizam para o 

aprofundamento da democracia e da participação cidadã ou se há confiança, por 

parte da população, nos projetos preconizados pelo poder público.  
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Apesar de a avaliação de políticas públicas ter ampliado o seu campo teórico 

e metodológico nos últimos tempos, existe ainda muita dificuldade em estabelecer 

procedimentos metodológicos que apreendam os resultados das políticas públicas e 

que possibilitem dizer por que determinadas políticas foram, ou não, exitosas e por 

que chegaram, ou não, a certos resultados. 

Em avaliação de políticas públicas, principalmente, a distinção feita entre as 

concepções de eficácia, eficiência e efetividade representa um recurso analítico para 

a escolha da abordagem, dos métodos e das técnicas de avaliação. A noção de 

eficácia refere-se ao “[...] grau em que se alcançam os objetivos e metas do projeto 

na população beneficiária, em um determinado período de tempo, 

independentemente dos custos implicados” (COHEN; FRANCO, 1993, p. 102). No 

Brasil, a avaliação de eficácia é a mais comum, quando se trata de avaliar um 

programa ou projeto público, correspondendo à verificação dos objetivos e das 

metas alcançadas num determinado recorte de tempo ou, ainda, dos meios 

empregados para que estes fossem alcançados. Geralmente, é realizada pelos 

próprios gestores.  

Quanto à eficiência, corresponde à “avaliação da relação entre o esforço 

empregado na implementação de uma dada política e os resultados alcançados” 

(FIGUEREDO; FIGUEREDO, 1986 apud ARRETCHE, 1999, p. 34). A avaliação de 

eficiência está diretamente relacionada aos custos financeiros e ao trabalho 

empregado para realizar determinado programa ou projeto. Esse tipo de avaliação 

busca otimizar os gastos públicos e pode subsidiar o controle social das finanças 

públicas. 

No que tange à avaliação de efetividade, procura-se apreender os efeitos da 

intervenção de um programa ou projeto público em um ambiente, no que se refere 

às condições econômicas, socioculturais, institucionais e ambientais. Quanto maior a 

capacidade de continuidade dos efeitos benéficos alcançados, maior sua 

efetividade. Figueredo e Figueredo (1986 apud ARRETCHE, 1999) afirmam que 

somente é possível classificar os resultados de uma política pública como efetivos 

se esta for capaz de modificar a realidade social em que foi implementada, o que 

significa dizer que, 

 

por avaliação de efetividade, entende-se o exame da relação entre a 
implementação de um determinado programa e seus impactos e/ou 
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resultados, isto é, seu sucesso ou fracasso em termos de uma 
efetiva mudança nas condições sociais prévias da vida das 
populações atingidas pelo programa sob avaliação (FIGUEREDO; 
FIGUEREDO, 1986 apud ARRETCHE, 1999, p. 32). 

 

Na literatura existente sobre o tema da avaliação, é comum a percepção da 

dificuldade de apreender a efetividade de programas ou políticas públicas. A 

dificuldade está em identificar se houve ou não alterações nas condições sociais 

prévias da população-alvo e, no caso afirmativo, atribuir uma relação de causalidade 

entre essas alterações e o programa ou projeto em questão. 

Quando se trata da avaliação de efetividade, é preciso demonstrar que os 

resultados ou efeitos encontrados não existiriam caso o programa ou projeto sob 

avaliação não tivesse sido implementado. Deve-se comparar tanto a realidade 

anterior quanto a posterior à intervenção de uma política pública, buscando 

identificar as mudanças ocorridas no meio em que esta se insere e a relação dessas 

mudanças com o fato de a política pública ter sido implementada.  

Para avaliar o projeto de requalificação urbana do Centro Histórico de Natal, 

procedimentos relativos a uma avaliação que se volta para a fase da implementação 

de uma determinada política, tendo em vista que as ações referentes à 

requalificação urbana do Centro Histórico de Natal ainda se encontram em processo 

de execução e implementação.   

Há toda uma literatura dedicada às técnicas e aos procedimentos 

metodológicos que devem ser adotados numa pesquisa de avaliação da 

implementação de uma política13. Para Minayo (2005, p. 29), a avaliação de políticas 

públicas, como uma técnica investigativa, pode se basear no conceito de 

“Triangulação de métodos”, cuja proposta é assim definida: 

 

Triangulação é um conceito que vem do interacionismo simbólico e é 
desenvolvido, dentro dessa corrente, primeiramente por Denzin 
(1973), significando a combinação e o cruzamento de múltiplos 
pontos de vista; a tarefa conjunta de pesquisadores com formação 
diferenciada; a visão de vários informantes e o emprego de uma 
variedade de técnicas de coleta de dados que acompanha o trabalho 
de investigação. 

                                                           
13

 A avaliação de políticas públicas, quando conta com instrumentos quantitativos e qualitativos, pode 
ser mais bem fundamentada, constituindo, assim, uma abordagem pautada num corpo teórico 
completo, válido e confiável. 
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A base de um processo de avaliação da implementação de uma política 

pública é o plano da política em questão, mesmo considerando que nem tudo está 

presente neste. Por isso, faz-se necessário considerar também os novos fatos que 

influenciam o curso da política. Dessa forma, como recurso metodológico, é possível 

isolar três dimensões principais: 

 

A primeira dimensão trata das relações entre o desenho ou a 
formulação da política, de um lado, e os formatos que os programas 
adquirem ao final do processo, de outro. A segunda é a dimensão 
temporal do processo e seus efeitos diferenciados no tempo sobre a 
organização em que se processam, sobre os atores que 
implementam (resistências e adesões) e as modificações das 
condições iniciais. A terceira refere-se às condições que propiciam 
ou entravam o processo de implementação (NEPP, 1995 apud 
PEREZ, 2007, p. 71). 

 

Para tanto, a avaliação da implementação requer o conhecimento sobre o 

contexto em que se insere a política, sobre o seu plano e, principalmente, sobre os 

seus objetivos. Acreditamos que, no caso da avaliação da política de requalificação 

do Centro Histórico de Natal, é necessário compreender a dinâmica de 

funcionamento dessa política, seus objetivos explícitos e implícitos, bem como 

discutir a respeito de que interesses atendem, quais os grupos sociais envolvidos, 

de onde vem o financiamento paras as ações e que embates se processam entre os 

diversos atores sociais e políticos.  

Esse tipo de avaliação deve fornecer informações a respeito do estágio atual 

da política, dos progressos, dos obstáculos, das ações corretivas a serem adotadas 

e das perspectivas sobre os resultados dessa avaliação, sempre buscando analisar 

se há compatibilidade entre os recursos e atividades e os resultados e objetivos da 

política. Além disso, a avaliação da implementação de uma dada política pode 

subsidiar um realinhamento dos interesses dos diversos atores sociais envolvidos 

com sua execução, passando por modificações ao longo da vida de uma política.  

Concordamos com Perez (2007) quando afirma que as principais variáveis 

que devem ser articuladas numa pesquisa de avaliação de políticas públicas, as 
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quais visam apreender as relações complexas que se desenvolvem no âmbito da 

sua implementação, são:  

 

[...] variáveis dependentes (graus e formas da implementação), 
variáveis intervenientes (comportamento dos agentes envolvidos na 
implementação) e variáveis independentes (estrutura de operação da 
rede envolvendo as dimensões organizacionais, jurídicas, financeiras 
e de apoio logístico) (PEREZ, 2007, p. 71). 

 

A implementação de uma política é determinada por prazos a serem 

cumpridos, assim, como recurso metodológico num processo avaliativo relativo a 

essa fase específica, é preciso também comparar as etapas inicial, intermediária e 

final.  

A partir da apresentação do nosso quadro teórico-analítico para a avaliação 

da política de requalificação do Centro Histórico de Natal, elencamos o seguinte 

esquema para proceder a este estudo de avaliação: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01 – Esquema de avaliação da política de requalificação do Centro Histórico de Natal 
Fonte: Elaboração da autora. 
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Um passo primordial para operar a nossa pesquisa consistiu em elencar 

indicadores apropriados para a avaliação da implementação da política de 

requalificação do Centro Histórico de Natal. Um conjunto bem definido de 

indicadores de desempenho de um plano relativo a uma política pública contribui 

para a determinação das técnicas necessárias à condução da avaliação do processo 

de implementação (COHEN; FRANCO, 1993). Na avaliação, o indicador é a unidade 

que permite medir o desempenho da política durante a implementação no que se 

refere à eficácia no cumprimento das metas, à eficiência no uso dos recursos e/ou à 

efetividade em promover mudanças sociais nas condições prévias da população-

alvo. No caso da política de requalificação do Centro Histórico de Natal, podemos 

considerar também como indicadores a forma de atendimento dos interesses dos 

diversos atores sociais, as transformações socioespaciais processadas no Centro 

Histórico e a permanência da habitação popular nessas áreas.  

Na avaliação da fase da implementação, como também nos demais tipos de 

avaliação de políticas públicas, é fundamental a participação dos beneficiários-alvo, 

pois a percepção destes sobre os entraves ao bom desempenho da política contribui 

para a elaboração de propostas consistentes para a solução dos problemas 

identificados na implementação. Ou seja, constitui-se numa forma de verificar se o 

trabalho que vem sendo realizado leva em conta as reais necessidades dos atores 

sociais envolvidos na intervenção.  

A participação de um dado ator social enquanto sujeito da pesquisa deve ser 

determinada pelo quanto ele pode contribuir com a avaliação da política. Podem-se 

adotar alguns critérios, tais como: a experiência vivenciada na implementação da 

política, a compreensão do contexto e dos fatores envolvidos, a capacidade de 

reflexão sobre os problemas identificados, a relação com a temática ou com o lugar 

para o qual está voltada a política em questão.  

As avaliações, falas e repertórios de linguagem mobilizados pelos atores 

envolvidos nas políticas de requalificação são fundamentais para analisar os 

resultados da gestão dos Centros Históricos. Outro exemplo de bom indicador de 

desempenho corresponde a confiança e legitimidade que esses atores atribuem às 

políticas de requalificação, quanto à capacidade de promover uma mudança social 

que sinalize para a construção de um padrão de desenvolvimento sustentável.   
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Consideramos que a especificidade da implementação, bem como dos 

procedimentos de avaliação dessa etapa da política, envolve necessariamente uma 

complexidade de processos políticos, jogos de interesses, divergências de opiniões, 

estabelecimento de consensos e atuação de distintos atores sociais. 

Essa complexidade requer modelos de avaliação da implementação da 

política que articulem os principais fatores que podem determinar o alcance dos 

resultados e as estratégias de implementação, ou seja, o contexto mais amplo em 

que se insere a política sob estudo, as relações estabelecidas entre as estruturas 

organizacionais, os recursos mobilizados (financeiros e humanos), as características 

sociais, culturais e econômicas dos atores sociais, peças-chave de todo o processo 

que envolve os distintos ciclos de uma política pública. 

Levando em conta essas considerações, realizaremos, no terceiro capítulo 

deste trabalho, uma descrição sobre os aspectos socioespaciais do Centro Histórico 

de Natal. A partir do conhecimento a respeito das características principais dessa 

área, procuraremos, no quarto capítulo, compreender se o modelo de gestão das 

políticas públicas de requalificação do Centro Histórico de Natal reflete, a partir dos 

seus resultados, a garantia de um processo baseado na participação democrática, 

no retorno econômico, na preservação do patrimônio e no fomento ao uso 

residencial. 
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3 O CENTRO HISTÓRICO DE NATAL 

 

 

A partir do debate teórico-analítico que compõe diversos estudos sobre o 

centro das cidades, os quais analisamos no presente trabalho (FERNANDES; 

SPOSITO, 2012; VARGAS; CASTILHO, 2009; VIEIRA, 2000; BIDOU-

ZACHARIASEN, 2006, entre outros), percebemos que o Centro Histórico se 

configura como o espaço da cidade que, num determinado momento da trajetória 

desta em que se situa, comportou a função defensiva do território, bem como a sede 

da administração pública e do poder religioso. Atividades comerciais e econômicas 

também passam a se desenvolver nesse espaço nuclear, configurando cada vez 

mais a sua função central para a cidade. Embora não seja a regra, em geral, como 

discutimos no capítulo anterior, o Centro Histórico corresponde ao núcleo fundador 

da cidade. É com essa noção que estamos compreendendo o Centro Histórico de 

Natal. 

Atualmente, a área que podemos considerar como Centro Histórico de Natal é 

formada pelos seguintes bairros: Cidade Alta, Ribeira, Rocas, Santos Reis, Tirol, 

Petrópolis e Alecrim, os quais, juntos, formam a região mais antiga da cidade. Esses 

bairros iniciaram a sua formação urbana até o início do século XX e em seus 

territórios se encontra boa parte do que resta do patrimônio histórico, arquitetônico e 

cultural da cidade, sendo a Cidade Alta e a Ribeira os bairros mais antigos e os que 

comportam ações de requalificação urbana, um dos motivos para que fossem 

selecionados para o estudo empírico que norteou a nossa pesquisa de doutorado.  

O bairro da Cidade Alta está localizado na Zona Leste da cidade, limitando-se 

ao Norte com o bairro da Ribeira; ao Sul, com os bairros Alecrim e Barro Vermelho; 

a Leste, com os bairros de Petrópolis e Tirol; e a Oeste, com o Rio Potengi. 
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Mapa 01 – Cidade Alta 
Fonte: NATAL, 2013, p. 201. 
 

 

Conforme estimativa da população de Natal, realizada pelo IBGE, em 2012, o 

bairro possuía 7.194 habitantes (NATAL, 2013). Dados da Secretaria Municipal de 

Saúde, do ano de 2006, demonstram que do total de imóveis, ao todo 20.956 
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unidades, 52,24% possuem fins não residenciais, 46,53% têm fins residenciais e 

1,23% são terrenos baldios (NATAL, 2008a).  

A Ribeira corresponde a uma parte baixa da região central e por se localizar 

entre a Cidade Alta e a Fortaleza dos Reis Magos tem seu surgimento muito 

atrelado ao trajeto que ligava esses dois pontos estratégicos. O povoamento do 

bairro se intensifica na segunda metade do século XIX. Desde a sua fundação, a 

Ribeira possui uma imagem associada a sua função comercial, diferentemente da 

Cidade Alta, onde por muito tempo predominou o caráter residencial.  

Algumas de suas ruas mais importantes ou tradicionais, como a antiga Rua 

do Comércio (hoje Rua Chile), as Ruas Dr. Barata e Frei Miguelinho e, ainda, a 

Avenida Duque de Caxias, foram sede de muitas empresas exportadoras e 

importadoras, de grandes lojas e de órgãos públicos. Atualmente, ainda persiste a 

imagem do bairro comercial para a Ribeira, um exemplo disso foi a reestruturação do 

porto de Natal, localizado na Avenida Tavares de Lira. 

Os anos de 1940 foram os mais promissores para o comércio da Ribeira, em 

boa parte devido à participação de Natal na Segunda Guerra Mundial. Com uma 

base naval instalada no bairro do Alecrim e uma base militar norte-americana 

localizada em Parnamirim, município vizinho da cidade, ocorreu a chegada de um 

grande número de soldados norte-americanos e de um contingente populacional que 

vislumbrava a realização de negócios e a aquisição de trabalho. Nesse período, a 

Ribeira foi, sem dúvida, “o mais natalense dos bairros”, seus hotéis, casas 

comerciais, clubes de dança, cinema etc. atraíam a elite natalense e personalidades 

civis e militares de diferentes partes do mundo, além da população local em geral 

(NATAL, 2008).  

Situado na Zona Leste de Natal, o bairro da Ribeira limita-se ao Norte com os 

bairros das Rocas e de Santos Reis; ao Sul, com a Cidade Alta; a Leste, com os 

bairros das Rocas e de Petrópolis; e a Oeste, com o Rio Potengi. 
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Mapa 02 – Ribeira 
Fonte: NATAL, 2013. 

 



70 

 

Conforme estimativa da população de Natal/RN (IBGE, 2012), no ano de 

2012, na Ribeira localizavam-se 2.231 habitantes (NATAL, 2013). Dados da 

Secretaria Municipal de Saúde, do ano de 2006, demonstram que do total de 

imóveis, ao todo 1.507 unidades, 47,64% possuem fins não residenciais, 50,44% 

têm fins residenciais e 1,92% são terrenos baldios (NATAL, 2008a).  

No presente capítulo, pretendemos apresentar uma descrição da formação e 

desenvolvimento do Centro Histórico de Natal, destacando as principais 

transformações nos bairros da Cidade Alta e da Ribeira, bem como refletir sobre as 

motivações que levaram às políticas de requalificação, observando o pressuposto 

então levantado de que em Natal o Centro Histórico vivenciou um processo de 

reestruturação da sua centralidade.  

 

 

3.1 A FUNDAÇÃO DA CIDADE E A IMPORTÂNCIA DOS BAIRROS DA CIDADE 
ALTA E DA RIBEIRA  

 

 

No final do século XVI, em 1599, fundou-se a cidade de Natal, em 25 de 

dezembro. Como muitas outras cidades fundadas no período colonial, de início, seu 

objetivo era defender o território de invasores e estabelecer a posse colonial 

definitiva. O sítio de fundação da cidade (Mapa 01) corresponde a “[...] um pequeno 

planalto que se estende da atual Praça das Mães, na Avenida Junqueira Aires [...], 

até a descida do Baldo” (SOUZA, 2008, p. 58). Em 1599, seus limites eram: 

 

[...] ao Norte, com o cruzeiro que deu o nome da Rua da Cruz, hoje 
Junqueira Aires; ao Sul, com a cruz fincada na margem do córrego 
do Baldo, rio da Bica, rio de Beber [...], hoje Santa Cruz da Bica; a 
Leste, pela Rua da Conceição, passando por trás da matriz e 
seguindo pela Rua Cel. Bonifácio, hoje Rua Santo Antônio; a Oeste, 
pela atual Praça André de Albuquerque; seguindo pela praça das 
Laranjeiras, hoje João Tibúrcio, pela Rua do Fogo, hoje Rua Padre 
Pinto, chegava ao Baldo (MIRANDA, 1999, p. 45). 

  

  

Dessa forma, inicia-se o processo de ocupação e formação do que hoje 

conhecemos como o bairro da Cidade Alta, que se constitui no núcleo inicial da 
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cidade. De acordo com a tradição portuguesa, essa área foi constituída ao longo do 

tempo pelos monumentos símbolos do poder colonial, ou seja, a Igreja Matriz, a 

sede do governo, a cadeia e os demais poderes (SOUZA, 2008). Abaixo, podemos 

visualizar o atual estado dos marcos limítrofes do sítio de fundação da cidade 

(Fotografias 01 e 02). Esses espaços se encontram degradados e com aparência de 

abandono, sendo evidente a ausência de manutenção dos monumentos e até 

mesmo de serviços básicos, como o de limpeza urbana. Na Praça da Santa Cruz da 

Bica, o acúmulo de lixo se sobrepõe na paisagem histórica. 

 

 

     Fotografia 01 – Marco Norte da fundação da cidade de Natal – Praça das Mães 
    Fonte: Pesquisa de campo da autora, 2013. 

 

 

      Fotografia 02 – Marco Sul da fundação da cidade de Natal – Santa Cruz da Bica 
    Fonte: Pesquisa de campo da autora, 2013. 
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   Fotografia 03 – Lixo na Praça da Santa Cruz da Bica 
      Fonte: Pesquisa de campo da autora, 2013. 

 

A Cidade Alta, que corresponde ao núcleo original de fundação de Natal, teve 

como um dos marcos dessa fundação a atual Praça André de Albuquerque, onde se 

localizavam o Pelourinho e a Igreja Matriz, na qual se realizou a primeira missa. 

Dessa praça, partiu a primeira rua da cidade, a Rua Grande, localizada em frente à 

antiga Igreja Matriz, hoje Catedral Velha. Atualmente, a Rua Grande se chama Rua 

Praça André de Albuquerque. 

   

 

      Fotografia 04 – Vista aérea da Praça André de Albuquerque 
                          Fonte: NATAL, 2009, p. 124. 
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                                             Fotografia 05 – Praça André de Albuquerque 
                    Fonte: Pesquisa de campo da autora, 2013. 

 

Logo surgiram outras ruas, como as atuais Santo Antônio e Conceição, que, 

juntas, formavam a rua que encontrava o “rio de beber água”, a qual se chamou Rua 

do Caminho do Rio de beber água até o início do século XVIII. O rio de beber água 

era o Riacho do Baldo. Esse riacho teve uma importância para a demarcação dos 

limites da fundação da cidade, estando situado ao sul do perímetro da fundação. Até 

os anos 1920 foi um dos principais espaços do lazer da cidade, quando ainda 

possuía águas cristalinas. Era um balneário bastante frequentado, tendo sido fruto 

de melhoramentos das administrações públicas locais.  

O antigo riacho transformou-se num canal poluidíssimo, paisagem 

completamente distinta daquela que possuía até o início do século XX, como 

podemos perceber no relato do poeta Jaime dos G. Wanderley (1984), que viveu em 

Natal nesse período: 

 

O Baldo era uma grande piscina [...]. Media, aproximadamente, 120 
metros de comprimento, por 85 de largura [...] Reservava a água 
pura e cristalina [...]. Nos seus flancos erguiam-se grandes e 
frondosas árvores, que tornavam mais pitoresco e mais sugestivo 
aquele aprazível recanto da capital. Era “o Baldo” local preferido para 
encontros e diversões da mocidade natalense, nas matinas 
semanais. E aos domingos, como era a maior afluência de banhistas, 
realizam disputas de nado e saltos, que eram assistidos e aplaudidos 
por numerosos espectadores (WANDERLEY, 1984, p. 33). 
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Na descrição de Wanderley (1984), podemos perceber que o canal do Baldo 

foi um dos espaços mais importantes para o lazer da cidade. Era um balneário de 

águas cristalinas, possuía uma vegetação densa em seu entorno e recebia muitos 

frequentadores. O Baldo foi um dos espaços da região do Centro Histórico que mais 

sofreram transformações no decorrer do século XX. Seu atual estado de degradação 

socioambiental é emblemático do desenvolvimento urbano vivenciado em Natal ao 

longo da sua existência. 

 

 

             Fotografia 06 – Ponte sobre o Riacho do Baldo no início do século XX 
             Fonte: MIRANDA, 1999, p. 57. 
 

 

 Esse processo de desenvolvimento urbano dinamizou a economia natalense 

e atraiu um grande contingente populacional, resultando numa acelerada expansão 

urbana que impactou negativamente o meio ambiente da cidade. Além da ausência 

de saneamento básico em diversas áreas de Natal, a devastação ambiental e a 

poluição de rios e mananciais aquíferos são emblemáticos do processo de 

urbanização vivenciado na cidade. 
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Fotografia 07 – Canal do Baldo nos anos 1990 
Fonte: Acervo pessoal do morador do Passo da Pátria, Carlos da Silva Ferreira, presente em Souza 
2007, p. 101.   

 
 

Até a primeira década do século XXI, o canal do Baldo encontrava-se a céu 

aberto, recebendo dejetos de outros bairros da cidade e escoando para o Rio 

Potengi, sendo um dos agravantes da questão ambiental na cidade. No seu entorno, 

cresceu a comunidade do Passo da Pátria, que hoje corresponde a uma Área 

Especial de Interesse Social (AEIS), a qual foi alvo de um projeto de reurbanização 

implementado pela Prefeitura de Natal na primeira década do século XXI. Esse 

projeto procedeu à cobertura do canal do Baldo, amenizando parte dos problemas 

dos moradores dessa comunidade, e instalou uma estação de tratamento no local. 

Atualmente, o canal do Baldo divide os bairros da Cidade Alta e do Alecrim.    
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Fotografia 08 – Crianças do Passo da Pátria brincando no Canal do Baldo no ano de 2003 
Fonte: SOUZA, 2007, p. 102. 

 

 

 Fotografia 09 – Trecho do atual Canal do Baldo, que segue em direção ao Rio Potengi 
   Fonte: Pesquisa de campo da autora, 2013. 

 

 

Retomando a nossa descrição sobre o primeiro século de fundação da 

cidade, podemos dizer que, não obstante a quase inexistência de população e as 

reduzidas dimensões, Natal surge com o estatuto de cidade, não tendo vivenciado 

uma fase de vila ou freguesia (MELO; SILVA FILHO, 2007). A denominação que 



77 

 

desde os primeiros registros faz referência ao termo Natal deve-se à data de sua 

fundação, 25 de dezembro, na qual se comemora o Natal, feriado religioso cristão.  

Entre 1633 e 1654, a cidade esteve sob o domínio holandês, sendo 

denominada nesse período de Nova Amsterdã, retornando a se chamar Natal logo 

após a reconquista do território pelos portugueses (MELO; SILVA FILHO, 2007). Do 

período referente à fundação da cidade, final do século XVI, resta apenas o traçado 

urbano “[...] de ruas estreitas e sinuosas, acompanhando a topografia do sítio 

escolhido” (MELO; SILVA FILHO, 2007, p. 53). 

A formação e o crescimento desse território, nas primeiras décadas de 

existência de Natal, estiveram diretamente vinculados a atividades econômicas 

como a pesca, a pecuária e a produção de açúcar (MELO; SILVA FILHO, 2007). 

Durante o século XVII, a cidade permaneceu com poucas casas, sendo a tentativa 

de colonização impactada pela invasão holandesa14. De acordo com Melo e Silva 

Filho (2007), esse acontecimento contribuiu para que a reduzida população se 

fixasse no campo, desestruturando a organização política local e promovendo a 

destruição de várias edificações. A retomada da vida política e social foi liderada 

pelo capitão-mor Antônio Vaz Gondim, que governou a capitania após a expulsão 

dos holandeses, de 1654 até 1663 e entre 1673 e 1677 (CASCUDO, 1999).  

No século XVII, Natal permaneceu como único núcleo urbano instituído pela 

Coroa Portuguesa na Capitania do Rio Grande (MELO; SILVA FILHO, 2007). Desse 

período, em relação à estrutura da cidade, data a reconstrução da Igreja Matriz pelo 

padre Leonardo Tavares, em 1660, a qual havia sido destruída pelos holandeses. 

Porém, como essa reconstrução foi feita de taipa, fez-se necessária uma nova 

construção, a qual foi concluída em 1694 (SOUZA, 2008).  

Em relação ao primeiro século de existência de Natal, o lento ritmo de 

povoação e crescimento da cidade pode ser apreendido por inúmeros relatos de 

visitantes, viajantes ou enviados em funções públicas, os quais destacavam o 

número reduzido de casas e moradores. Entre esses relatos, expressa bem a 

paisagem da época o de Adriano Verdonck (apud NATAL, 2007a, p. 12), enviado 

das autoridades holandesas, que em 1630 escreveu dizendo que em Natal existiam 

                                                           
14

 Os holandeses governaram o Rio Grande do Norte de 12 de dezembro de 1633 até fevereiro de 
1654 (SOUZA, 2008). 
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“[...] quarenta casas, de barro e palha, os habitantes mais abastados vivendo nos 

sítios, apenas vindo à cidade aos domingos”.  

No período em que ocorreu a pesquisa de campo do presente estudo, um fato 

nos chamou bastante a atenção, qual seja: na cidade de Natal, diferentemente da 

maioria das capitais brasileiras, não existe uma concentração relevante de 

monumentos pertencentes ao período de fundação da cidade devidamente 

conservados. O século XX trouxe o paradigma modernizador como sinônimo de 

desenvolvimento urbano. Em nome desse paradigma, muitos traçados e prédios 

coloniais foram substituídos por avenidas mais largas. A Igreja Matriz, hoje 

conhecida como Catedral Velha, é um bom exemplo disso. De acordo com Souza 

(2008, p. 109): 

 

[...] Uma pedra, que hoje está no centro da igreja, na passarela da 
nave central, traz esta data (1694) indicando para a posteridade que, 
no final do século XVII, a Matriz de Nossa Senhora da Apresentação 
era, praticamente, a metade do que é atualmente.   

  

Um exemplo da não conservação de monumentos do primeiro século de vida 

da cidade pode ser representado pela demolição, em 1930, da casa que serviu de 

sede do governo no final do século XVII, a qual se localizava diante da Velha 

Catedral (SOUZA, 2008).  
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                                                          Fotografia 10 – Catedral Velha                
                                 Fonte: Pesquisa de campo da autora, 2013. 

 

 

O processo de formação da cidade de Natal que se sucedeu nos séculos 

seguintes conduziu a intervenções que alteraram o seu sítio original e, em especial, 

o ambiente construído (SOUZA, 2008; MELO; SILVA FILHO, 2007; MIRANDA, 

1999). Ainda assim, a preocupação com a preservação do Centro Histórico de Natal 

apenas se tornou uma institucionalidade no final do século XX. Somente em 1990 foi 

sancionada em Natal a Lei 3.942/1990, que instituiu a Zona Especial de Preservação 

Histórica (ZEPH), a qual engloba os bairros da Cidade Alta e da Ribeira, e, entre 

outros objetivos, proibiu a demolição de qualquer imóvel no âmbito do zoneamento 

sem a prévia autorização do Órgão de Preservação Histórica do Município15. 

 

                                                           
15

 A esse respeito, discutiremos melhor no decorrer deste capítulo. 
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1 – Praça André de Albuquerque, 1599. 
2 – Antiga Catedral, 1694. 
3 – Igreja do Rosário, 1714. 
4 – Casa de Câmara e Cadeia, 1722. 
5 – Igreja de Santo Antônio, 1766. 
6 – Erário público, 1817. 
7 – Palácio do Governo, 1868. 
8 – Palácio Felipe Camarão, 1922. 

 
Mapa 03 – Natal em 1599 
Fonte: MIRANDA, 1999, p. 47. 
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Mapa 04 – Natal por volta de 1690 
Fonte: MELO; SILVA FILHO, 2007, p. 30. 

 

No século XVIII, surgiram as primeiras ruas, consolidando o espaço 

geográfico dos bairros antigos da Cidade Alta e Ribeira. Desse século, identificamos 

algumas edificações que ainda permanecem construídas, embora com seu aspecto 

original alterado, tais como: localizadas na Cidade Alta, a Igreja de Nossa Senhora 

do Rosário dos Pretos, erguida em 1714, e a Igreja de Santo Antônio, erguida em 

1763; na Ribeira, a Igreja do Senhor do Bom Jesus das Dores, construída em 

177416. Outro edifício representativo desse século é o prédio da Casa de Câmara e 

Cadeia, construído entre 1767 e 1770, localizado na Praça André de Albuquerque, o 

qual foi demolido no início do século XX (SOUZA, 2008).  

                                                           
16

 A manifestação da religiosidade no espaço urbano era vigorosa nos primeiros séculos de fundação 
da cidade de Natal/RN. Uma importante observação sobre como as igrejas são elementos que 
ajudam a compreender a vida e os usos da cidade brasileira encontra-se em Teixeira (2006, p. 74), 
que afirma: “[...] O Brasil sofreu incontestavelmente um processo de colonização que nós poderíamos 
qualificar de ‘católico’. Numa sociedade profundamente marcada pelos valores da Igreja Católica, 
intrinsecamente ligada ao Estado, os elementos principais que nos ajudam a melhor compreender a 
vida e os usos da cidade brasileira não poderiam jamais prescindir da religiosidade”. 
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   Fotografia 11 – Igreja do Rosário dos Pretos 
Fonte: IPHAN, 2012, p. 21. 

 

 

 

Fotografia 12 – Igreja de Santo Antônio 
           Fonte: Pesquisa de campo da autora, 2013. 
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                                  Fotografia 13 – Casa de Câmara e Cadeia    
          Fonte: MELO; SILVA FILHO, 2007, p. 11. 
 
 

 

Fotografia 14 – Atual Rua João da Mata, aberta após a retirada do prédio onde funcionou a Casa de 
Câmara e Cadeia 
Fonte: Pesquisa de campo da autora, 2013. 

 

 

De acordo com Souza (2008), os dados sobre a população de Natal no século 

XVIII são escassos, mas em Cascudo (1980, p. 75 apud SOUZA, 2008, p. 62) 

encontra-se a seguinte informação de que a cidade tinha, em 1759, “[...] 
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quatrocentas braças17 de comprido e de largo cinquenta, com cento e dezoito 

casas”. Em outros relatos do século XVIII, percebemos que a cidade não se 

expandiu de maneira significativa, restringindo-se em grande medida ao núcleo da 

Cidade Alta. O depoimento de João da Maia da Gama (apud NATAL, 2007a, p. 11), 

governador do Maranhão, que havia sido incumbido de fiscalizar a Capitania do Rio 

Grande, afirma que, em 1729, 

 

“[...] a cidade he fundada em hum alto e ainda que mto. ariento, 
comtudo com terreno mto. capaz, e lavado dos ventos, e tem 
cincoenta para 60 casas e mtas mais perto da cidade a mais gente 
vive nas suas fazendas” e o de Dom Frei Luiz de Santa Tereza, bispo 
de Olinda, que em visita à cidade no ano de 1746, diz que Natal é 
“[...] tão pequena que além do título de cidade, igreja paroquial e 
poucas casas, nada tem que represente a forma de cidade. Da 
cidade de Natal não – há – tal, como por brincadeira se diz”.  

 

Essa opinião de que “Natal, de cidade, só tinha o nome” apresenta-se em 

outros relatos da época, demonstrando que ainda no século XVIII a cidade não havia 

vivenciado um expressivo desenvolvimento. Um relato sobre a Cidade Alta, 

pertencente ao viajante inglês Henry Koster, sobre sua passagem por Natal no ano 

de 1810, demonstra que até as primeiras décadas do século XIX foram instaladas 

igrejas, repartições públicas e alguns investimentos advindos da iniciativa privada: 

 

Consiste numa praça cercada de residências, tendo apenas o 
pavimento térreo, as Igrejas, que são três, o Palácio, a Câmara e a 
prisão. Três ruas desembocam nesta quadra, mas elas não possuem 
senão algumas casas de cada lado. A cidade não é calçada em parte 
alguma e anda-se sobre uma areia solta, o que obrigou alguns 
habitantes a fazerem calçadas e tijolos ante suas moradas. Esse 
lugar contará seiscentos ou setecentos habitantes (KOSTER, 1978, 
p. 89 apud SOUZA, 2008, p. 62).  

 

 

A intensificação do povoamento da Ribeira no século XIX contribuiu para que 

se estruturasse na cidade uma maior complexidade de profissões e atividades 

econômicas que foram sendo incrementadas na medida em que o bairro crescia. Até 

meados do século XIX, a Ribeira correspondia a uma área após a ladeira da Rua da 

Cruz, atual Avenida Câmara Cascudo, que alagava nas cheias das marés. A ligação 

                                                           
17

 Uma braça corresponde a 2,2 metros. 
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entre a Cidade Alta e a Ribeira era feita por uma ponte sobre o Rio Salgado, uma 

vez que: 

 

Depois da “ladeira” (muito tempo após, Rua da Cruz) a Campina 
guardava, perene e seguro, o grande pântano alimentado pelas 
marés. Havia uma pontezinha. Era um quadrado imenso, desolado, 
silencioso. [...] Era a Ribeira, pequena, triste, atufada em brejos, 
circundada de lagoas, de atoleiros, de pântanos. Era o alvo das 
rajadas do cólera e bexigas. Lugar enfim onde moravam a 
pobreza, a indigência e a miséria – gritava, em 1850, João Carlos 
Wanderley no relatório à Assembleia (NATAL, 2007a, p. 42, grifo do 
autor). 

 
 

No padrão da urbanização brasileira sempre houve uma tendência de que nas 

cidades, até o século XX, a elite e os trabalhadores residissem relativamente 

próximos uns dos outros, sendo que o primeiro grupo geralmente ocupava a parte 

mais alta da cidade (em Natal, a Cidade Alta) e os outros, a parte mais baixa, em 

nosso caso, a Ribeira. 

  A ligação física entre os dois bairros recebeu melhorias na administração de 

Omar O’Grady nos anos 1920, quando o calçamento da atual Avenida Câmara 

Cascudo, a via que interliga Cidade Alta e Ribeira, foi feito, representando uma 

mudança no acesso entre os dois bairros com maior conforto e rapidez. De acordo 

com Miranda (1999, p. 55-56), no final do século XIX, a Ribeira “[...] era zona de 

sítios para plantação e armazéns de mercadorias exportadas para Pernambuco”. 

As transformações na Ribeira ocorrem na medida em que o bairro vai se 

consolidando como o mais importante centro comercial e financeiro da economia 

natalense. Até meados do século XX, a Ribeira predominou no cenário econômico 

da cidade, e a localização do porto e da estação ferroviária em sua área contribuiu 

fundamentalmente para a sua condição de núcleo central no desenvolvimento 

urbano de Natal. Na Ribeira, existem diversos prédios que expressam em sua 

arquitetura esse momento da sua história. São símbolos da fixação do poder 

político, econômico e religioso que se instalaram no bairro que era então o mais 

movimentado. 

Algumas edificações do Centro Histórico que sobreviveram a anos de 

abandono foram erguidas a partir da segunda metade do século XIX. São exemplos 

disso, na Cidade Alta: o prédio da atual Casa do Estudante, antigo Hospital da 
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Caridade, construído em 1856; o Palácio do Tesouro, atual Palácio Potengi, 

construído em 1872; o prédio da Delegacia Fiscal, construído em 1875, o qual hoje é 

a sede do Memorial Câmara Cascudo. Na Ribeira, em 1896, iniciou-se a construção 

do Teatro Carlos Gomes, denominado atualmente de Teatro Alberto Maranhão 

(SOUZA, 2008).  

 

 

Fotografia 15 – Palácio Potengi 
Fonte: Pesquisa de campo da autora, 2013. 
 

 

Fotografia 16 – Memorial Câmara Cascudo 
Fonte: Pesquisa de campo da autora, 2013. 
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Na passagem para o século XX, a cidade de Natal vivenciava uma acelerada 

expansão dos setores da vida urbana com o início da implantação de vários tipos de 

equipamentos, como, por exemplo, o primeiro serviço de água encanada; agências 

postais; instalação do telégrafo; serviço de limpeza da cidade; iluminação a 

querosene, entre outros, os quais contribuíram para a configuração da sua atual 

fisionomia, como afirma Dantas (apud NATAL, 2007a, p. 93): 

 

[...] em Natal, São Paulo e Santos, por exemplo, o que chamamos 
“desconstrução da cidade colonial” ocorreria de forma decisiva a 
partir dos últimos anos do século XIX e nas primeiras décadas do 
XX: as reformas nos centros urbanos, nos portos, a abertura de 
avenidas, a expansão horizontal e o início da vertical, entre outros 
fatores, concorreram para a estruturação de uma nova “imagem da 
cidade”, suplantando aquela herdada do período colonial.  

  

Em Natal, no século XX, o padrão de urbanização conduziu a transformações 

que configuraram a cidade como “moderna”, em oposição aos padrões coloniais. As 

mudanças ocorridas nesse período se deram de maneira significativa no Centro 

Histórico de Natal, tendo em vista que até as primeiras décadas do século XX a 

cidade continuava limitando-se basicamente aos bairros da Cidade Alta e da Ribeira 

e ao seu entorno (MELO; SILVA FILHO, 2007). 

O ideário da cidade moderna tem como pilares o crescimento econômico e a 

urbanização. A crença de que, ao crescer economicamente, a cidade atingiria um 

estágio de desenvolvimento e de progresso foi hegemônica e compartilhada por 

autores de diferentes matrizes teóricas até os anos de 1970. Esse ideário, também 

sinônimo do desenvolvimento tradicional, resultou num modelo de urbanização com 

segregação socioespacial; diversos tipos de poluição como a atmosférica, sonora, 

visual e dos reservatórios de água; contaminação dos lençóis freáticos; 

impermeabilização do solo; ocultamento da natureza, entre outros problemas 

ambientais (RODRIGUES, 1997).  

Em Natal, esse ideário teve um papel fundamental nas transformações 

socioespaciais ocorridas no Centro Histórico. A Natal moderna está associada a um 

processo acelerado de renovação do ambiente que, ao se configurar como “uma 

cidade sempre nova18”, ameaçava a existência da cidade antiga.  

                                                           
18

 Alusão ao título de uma crônica de Câmara Cascudo, publicada nos anos 1940, sobre a qual nos 
debruçaremos mais adiante. 
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3.2 AS MUDANÇAS NO CENTRO HISTÓRICO DE NATAL NO SÉCULO XX: A 
CONFIGURAÇÃO DA CIDADE MODERNA  

 

  

O paradigma moderno como padrão para o desenvolvimento urbano das 

cidades parece bastante evidente na fisionomia do Centro Histórico de Natal. Em 

nome do ideal moderno, boa parte do Centro Histórico de Natal desapareceu ao 

longo do século XX. Esse é o século em que mais se identificam reestruturações nos 

imóveis e espaços públicos do Centro Histórico, as quais refletem a busca, conforme 

destaca Câmara Cascudo, por uma cidade sempre nova. Na opinião de Cascudo 

(1949, p. 148), a fisionomia urbana de Natal conta com raros exemplares oriundos 

dos séculos anteriores ao século XX, como constata: 

 

[...] Cada século fazia uma cidade nova. Atualmente não existe em 
toda a cidade uma só casa que date do século XVIII. Todas são 
posteriores a 1800. Excetuando-se as igrejas, naturalmente... Do 
próprio século XIX apenas os edifícios públicos reformados e 
conservados vão durando. As casas particulares são raras. De 1801 
a 1850 não conheço uma sequer. 

 

Porém, para Cascudo (1949, p. 148), o desgaste no Centro Histórico 

beneficiou a cidade, pois dessa forma “[...] Natal é uma cidade sempre nova, sem 

casario triste e sujo, sem os sobradões lúgubres que ainda o Recife é obrigado a 

manter”. O discurso intelectual contemporâneo do início do século XX demonstrava 

coerência com os anseios da elite natalense, no que se refere ao padrão moderno 

de urbanização para a cidade.  

Manoel Dantas, jornalista e homem público com forte atuação na capital, 

governando a cidade no início do século XX, proferiu uma palestra com inspirações 

futuristas no ano de 1909 intitulada “Natal daqui a 50 anos”, na qual se percebe a 

idealização de um processo de desenvolvimento vertiginoso para a cidade. Dessa 

palestra, destacamos o seguinte trecho sobre “as previsões” para a Cidade Alta:  

 

Na Cidade Alta, trava-se a luta entre o passado e o presente. O 
aborígine quis opor à invasão do progresso o dique de suas 
tradições; porém, dia a dia, as casas se transformam, as ruas se 
alargam, a vida circula, impetuosa, febril, dominadora (DANTAS, 
1909 apud LIMA, 2000, p. 72). 
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A ideia de progresso e desenvolvimento para a cidade passou 

necessariamente por um consenso intelectual de que era preciso transformar a 

Cidade Alta, a Ribeira e, principalmente, a vida urbana de Natal. Esses anseios 

baseavam-se no ideário da modernização, na busca para Natal da imagem de uma 

cidade moderna, o que significou na prática tanto a transformação do cenário urbano 

do Centro Histórico quanto o direcionamento do crescimento da cidade para outras 

áreas.  

Ao longo do século XX, Natal vivenciou um acelerado crescimento urbano. 

Em relação a esse período, Itamar de Souza apresenta quatro principais momentos 

históricos, nos quais a dinâmica urbana da cidade é impactada por determinados 

fatores que redefinem a configuração socioespacial da cidade em todas as direções, 

sendo eles: 

 

Primeiro, a Proclamação da República. A implantação do regime 
republicano despertou nas Províncias o interesse de suas 
respectivas elites dirigentes para a construção da sua identidade e o 
desenvolvimento de suas potencialidades. Segundo, após a 
Revolução de 30, cessadas as turbulências do poder político, Natal 
teve uma década de muito progresso nos governos do Interventor 
Mário Câmara e de Rafael Fernandes Gurjão, impulsionado também 
pela vinda dos americanos na II Guerra Mundial. Terceiro, o surto de 
desenvolvimento regional, iniciado nos anos 60 pela SUDENE, 
ocasionou mudanças fundamentais em Natal, sobretudo, no que se 
refere à energia elétrica para a indústria e o consumo doméstico. 
Quarto, na década de 70, Natal foi profundamente beneficiada pelo 
Governo Federal que, através do II PNAD, investiu muitos recursos 
nas capitais dos Estados do Nordeste, visando elevar o padrão de 
vida da população urbana e, assim, diminuir as tensões sociais 
(SOUZA, 2008, p. 67).   

  

 

Em relação ao primeiro momento de modernização da cidade, os dados que 

expressam a paisagem urbana de Natal na passagem do século XIX para o XX 

demonstram que ocorreram fortes investimentos na melhoria dos serviços urbanos, 

como, por exemplo, abastecimento de água; saneamento de alguns bairros; 

diversificação dos meios de transporte; instalação da luz elétrica; disposição do lixo 

e limpeza pública, entre outros (SOUZA, 2008). 

Os ideais dos intelectuais natalenses voltavam-se naquele início do século XX 

para o consenso nacional quanto à necessidade de se empreender reformas 
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urbanas modernizadoras e coerentes com o discurso higienista, ou seja, uma cidade 

moderna. O poder municipal foi um importante agente desse processo de 

desenvolvimento em Natal e das transformações no Centro Histórico da cidade. 

Como demonstra Teixeira (2006, p. 77), a interferência do poder municipal desde o 

final do século XIX ocorreu mediante 

 

[...] interesse no solo urbano decorrente de sua valorização mercantil; 
a necessidade de controle dos mais variados aspectos relativos à 
vida urbana, inclusive de ordem comportamental dos moradores; a 
ênfase no “alinhamento e aformoseamento” dos espaços públicos e 
das edificações – duas palavras de ordem da época com profundas 
implicações de natureza estética; e a preocupação com a higiene 
pública, são todos indícios de um processo incipiente de 
modernização urbana, particularmente presentes em Natal.  

 

O poder público municipal empreende uma série de melhoramentos urbanos 

visando superar a precariedade das ruas e das construções. Muitos prédios foram 

construídos no Centro Histórico nesse período para sediar alguns setores da 

administração pública e foram abertas algumas praças visando melhoramentos no 

espaço público. Somente a partir do século XX é que os limites da cidade vão se 

ampliar para além dos bairros da Cidade Alta e da Ribeira. De acordo com Teixeira 

(2006), as transformações urbanas do início do século XX podem ser 

compreendidas como legítimos marcos do processo de construção de uma cidade 

moderna, por exemplo: 

 

[...] a construção do porto, a abertura de estradas carroçáveis e de 
ferro diminuindo o isolamento da cidade com o interior; o surgimento 
projetado ou efetivo de novos bairros, respectivamente o bairro 
Cidade Nova, entre 1901 e 1904, e o Alecrim, oficializado em 1911; a 
abertura de novas praças como a 7 de Setembro, em 1914; a 
chegada do bonde em 1908, que passou a ser elétrico em 1911; a 
construção do Teatro Carlos Gomes, atual Alberto Maranhão, que 
substituíra um outro que desabou em 1894 (TEIXEIRA, 2006, p. 82). 

 
 

A partir do governo estadual de Alberto Maranhão, entre os anos de 1899 e 

1904, a cidade vivencia um processo de crescimento calcado em intervenções 

modernizadoras, o que, aliado a outra versão desse ideal de progresso (o 

sanitarismo e higienismo), vai promover transformações no padrão de vida urbano 
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de Natal. A busca pelo ideal moderno legitimou intervenções que se baseavam em 

reformas que ficaram conhecidas como urbanismo sanitarista. 

Nesse sentido, no segundo momento do processo de urbanização da cidade, 

tinha-se a fase embrionária da modernização, que se refletiu profundamente no 

espaço urbano natalense. O Plano Geral de Obras, implementado pelo poder 

público municipal e executado entre 1935 e 1939 pelo escritório Saturnino de Brito, 

em Natal, propôs projetos de edifícios para repartições públicas, um aeroporto, a 

integração das estradas de ferro, a construção de um hotel e de um centro 

administrativo e a criação da Cidade Nova, que atualmente corresponde aos bairros 

de Petrópolis e Tirol (FERREIRA et al., 2006).  

 Esse processo se acelerou nas décadas seguintes, especialmente a partir de 

1940, com a Segunda Guerra Mundial. Durante esse período, constituíram-se as 

transformações espaciais mais significativas para a cidade de Natal. Com a 

instalação de uma base militar norte-americana, Parnamirim Field, no município de 

Parnamirim, o qual se encontra limítrofe a Natal, foi implantada uma via de ligação 

entre Parnamirim e Natal. Essa via, Parnamirim Road19, ligava diversos pontos da 

cidade e o desenho da sua malha viária deu os moldes para o desenvolvimento 

urbano de Natal nas décadas seguintes.  

Ao ligar o porto de Natal à base militar, houve a diminuição do tempo de 

percurso de três horas para vinte minutos, contribuindo para um aumento no número 

de automóveis circulando pela cidade. Lopes Júnior (2000, p. 31) descreve as 

mudanças advindas da construção da Parnamirim Road: 

 

[...] Natal, em 1942, ainda ligava-se com o resto do mundo, através 
do mar e da estrada de ferro da Great Western. A manutenção de 
Parnamirim Field, distante 20 Km do porto, exigia cargas pesadas 
que eram transportadas de trem até o município de São José de 
Mipibu, situado a 45 Km de Natal e depois faziam o caminho de 
volta, por estradas carroçáveis, em grandes caminhões. Caminhões 
de dezesseis eixos atolados em estradas carroçáveis, a 45 Km do 
porto, destinando-se a uma base que distava apenas 20 Km desse 
mesmo porto [...]. A saída: abrir uma ligação rodoviária direta entre o 
porto e a base, cortando dunas e lagoas. E assim foi construída a 
ligação Natal-Parnamirim, a Parnamirim Road, em apenas três 
meses.  

  

                                                           
19

 Trata-se da atual Avenida Hermes da Fonseca e seus prolongamentos (LIMA, 2006). 
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No período da Segunda Guerra, entre 1940 e 1950, a população cresce, 

passando de 55.000 para 103.000 habitantes (Tabela 01). Os militares norte-

americanos somavam mais de dez mil pessoas. Além disso, nesse período ocorreu 

um intenso fluxo migratório, principalmente oriundo do interior do estado do Rio 

Grande do Norte, formado devido ao contingente populacional atraído pela 

possibilidade de realização de negócios e de aquisição de trabalho nas inúmeras 

obras que estavam em andamento e a uma grande seca que assolou o sertão 

nordestino nesse período. 

 
 
 

Anos População 

1872 20.932 
1890 13.725 
1900 16.056 
1920 30.696 
1940 54.836 
1950 103.215 
1960 160.253 
1970 264.379 
1980 416.898 
1991 606.556 
1996 652.902 
2000 712.317 
2007 774.230 
2010 803.739 

                  Tabela 01 – Evolução da população da cidade de Natal – 1872 a 2010    
                        Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE. 

 
 

Na verdade, se observarmos os dados da tabela acima sobre a evolução da 

população de Natal do final do século XIX até os anos 1990, podemos perceber que 

a tendência a um acelerado crescimento permanece a partir da Segunda Guerra 

Mundial. Em consequência desse crescimento populacional, o setor imobiliário se 

expandiu na cidade, acompanhando as novas vias construídas pelos norte-

americanos, atraindo para essas novas áreas mais serviços urbanos e infraestrutura 

(CLEMENTINO, 1992).  

Logo surgiram empresas de ônibus, que progressivamente suplantaram os 

bondes, o comércio expandiu seu crescimento e surgiram também novas 

residências em novos loteamentos, seguindo o eixo em direção ao bairro do Alecrim, 
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onde foi instalada, nesse período, a Base Naval de Natal. De acordo com Miranda 

(1999, p. 75), as residências antigas dos bairros da Cidade Alta e da Ribeira “[...] 

transformam-se em comércio e prestação de serviços”.  

É nesse período, mais precisamente em 1939, que se dá a instalação do 

Grande Hotel, na Ribeira, o qual se constituiu no mais importante ponto de encontro 

de personalidades públicas e dos norte-americanos. Sobre esse importante hotel 

que teve evidência na vida política natalense, a citação de Lima (2006, p. 130), 

abaixo, apresenta-nos uma ideia da função que o Grande Hotel desempenhava para 

o desenvolvimento da cidade, conforme descreve: 

 
 

No Grande Hotel, construído em estilo art déco, respirava-se um 
clima de festa e tensão semelhante àquele registrado no filme 
Casablanca. Falava-se inglês; fumava-se cigarro norte-americano; 
bebia-se coca-cola, seven up, uísque; ouvia-se música de cantores e 
orquestras americanas; e transacionava-se em dólar. Pelas 
dependências do hotel circulavam militares norte-americanos, 
brasileiros, ingleses, franceses. 
 
 

O Grande Hotel pode ser considerado fruto de uma primeira ação articulada 

para suprir necessidades relativas a um tipo de turismo de negócios característico 

do período. Além disso, foi um ícone do processo de desenvolvimento urbano 

vivenciado no período entre os anos 1940 e 1960 em Natal. Esse processo redefiniu 

a fisionomia da cidade, atraiu um significativo contingente populacional, contribuiu 

para o aumento do número de veículos e apresentou ótimos resultados para o 

comércio.   

A construção de infraestrutura para atender as novas necessidades da cidade 

que surgiram no período da Segunda Guerra impactou o Centro Histórico de Natal, 

tanto pela localização de equipamentos e serviços urbanos em outras áreas quanto 

pela definição de novos eixos estruturais, os quais redefiniram de maneira 

significativa o traçado urbano de Natal. 

No terceiro momento, em consonância com o crescimento desordenado que a 

cidade de Natal vivenciava, nasciam novos núcleos urbanos, loteamentos e 

residências cada vez mais distantes do eixo Cidade Alta/Ribeira. O desenvolvimento 

urbano em Natal, após a Segunda Guerra Mundial, produziu novas paisagens 

urbanas através de investimentos em infraestrutura e intervenções do mercado 
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imobiliário que se localizaram longe da região central principal, contribuindo para 

que o Centro Histórico não fosse mais o único núcleo comercial e de serviços. 

O fato é que, nos anos seguintes à Segunda Guerra Mundial, ocorreu uma 

escassez nos empregos e na oportunidade de negócios, além de uma retração nas 

atividades econômicas urbanas, como aponta Lima (2006, p. 146): 

 

Natal retornou à vida pacata e provinciana, à sua condição periférica. 
Só no início dos anos sessenta é que a cidade e, também, o estado 
do Rio Grande do Norte voltaram a ser agitados, tanto em função das 
políticas e programas do nacional-desenvolvimentismo quanto pela 
sua inserção geográfica e política em uma região que vivia um 
quadro de iminente conflagração social e política. 

  

O autor afirma que o retorno da cidade a um processo de desenvolvimento 

promissor somente ocorreu a partir da chamada fase pós-SUDENE da economia 

nordestina, a qual significou a ação do Estado por meio da intervenção da 

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) e caracterizou-se 

pela concessão de um conjunto de incentivos nas três esferas de governo, para que 

indústrias do Sudeste se instalassem nos estados nordestinos e se consolidassem 

grupos empresariais locais. Com os incentivos da SUDENE, criada em 1959, a 

região Nordeste mostrou um excelente desempenho econômico que perdurou entre 

os anos 1960 e 1990, apresentando a mais alta taxa média de crescimento do PIB 

no país, 6,3% ao ano (ARAÚJO, 2000). 

Porém, alguns anos anteriores à ação da SUDENE na região Nordeste, em 

Natal, a administração do prefeito Djalma Maranhão, entre os anos 1956 e 1959, 

com a segunda gestão entre os anos de 1960 e 1964, destacou-se pela 

preocupação com a realização de obras que visavam o desenvolvimento e que 

deveriam levar em conta os aspectos econômicos, sociais e culturais da cidade. De 

acordo com Dantas et al. (2006, p. 264), a preocupação de Djalma Maranhão com a 

questão urbana e com os problemas que assolavam a cidade evidenciou-se na 

elaboração  

 

[...] de inúmeros programas que acabaram por configurar uma ação 
sistematizada sobre o espaço físico da cidade. De cunho 
eminentemente social – característica atribuída ao prefeito –, esses 
programas vislumbraram diversos aspectos da capital, vinculando-os 
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ao desenvolvimento econômico e ampliando-os até as áreas 
periféricas. 

 

Djalma Maranhão foi um dos pioneiros no incentivo à prática do turismo em 

Natal. Apontava para as belezas naturais existentes como formas legítimas de 

enfrentar o quadro de atraso industrial vivenciado nos anos 1950 no Rio Grande do 

Norte. Criou o conselho de turismo em 1956, inaugurou o Aeroporto Augusto Severo 

em 1959, construiu um hotel com quinze pavimentos e o Palácio das Secretarias do 

Governo e elaborou um plano contendo um novo traçado urbanístico para a 

cidade(DANTAS et al., 2006). 

Esse momento também é marcado pela emergência de um mercado 

imobiliário que, com o aval da Prefeitura, instalou vários loteamentos ao longo da 

cidade, ocasionando o surgimento e a consolidação de novos bairros e contribuindo 

para um processo de urbanização e crescimento físico de Natal. Foi na segunda 

gestão de Djalma Maranhão (1960-1964) que houve a regularização fundiária das 

comunidades de Brasília Teimosa e Mãe Luiza, as quais foram consideradas 

situadas em terrenos de utilidade pública e de interesse social. Os terrenos 

desapropriados, mais de mil lotes, foram distribuídos entre famílias de baixa renda 

(DANTAS et al., 2006). No âmbito da regularização fundiária de Brasília Teimosa e 

Mãe Luiza20, adotou-se a permanência dos moradores dessas comunidades, ao 

contrário da tendência que visa desalojar populações pobres de áreas nobres para 

as periferias.  

Na fase pós-SUDENE, assim como em outras capitais do Nordeste brasileiro, 

em Natal, ocorreram mudanças no cenário econômico e produtivo, especialmente 

com a instalação de novos focos de dinamismo, como as indústrias, e com o 

incremento do setor do turismo. De acordo com Araújo (2006), esses novos focos de 

dinamismo foram dotados de modernas estruturas econômicas, sendo responsáveis, 

em boa parte, pelo desempenho desse setor na região. Como exemplo dessas 

experiências, Araújo (2000, p. 211) cita: 

 

[...] O complexo petroquímico de Camaçari, o polo têxtil e de 
confecções de Fortaleza, o complexo minero-metalúrgico de Carajás, 
no que se refere a atividades industriais, além do polo agroindustrial 

                                                           
20

 Os dois bairros se localizam bastante próximos do Centro Histórico de Natal. 
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de Petrolina/Juazeiro (com base na agricultura irrigada do submédio 
do São Francisco), das áreas de moderna agricultura de grãos (que 
se estendem dos cerrados baianos atingindo, mais recentemente, o 
sul dos Estados do Maranhão e Piauí), do moderno polo de 
fruticultura do Rio Grande do Norte (com base na agricultura irrigada 
do Vale do Açu), e dos diversos polos turísticos implantados nas 
principais cidades litorâneas do Nordeste. 

 

  

As tendências impulsionadas pela SUDENE também refletiram nos principais 

setores da vida urbana da cidade de Natal, na medida em que o poder público 

municipal passa a ser protagonista de uma proposta de desenvolvimento que tem o 

urbanismo como importante estratégia. De acordo com Gomes et al. (2002, p. 292), 

a espacialidade natalense reproduz as políticas governamentais situadas durante a 

fase pós-SUDENE, já que, 

 

Até o início dos anos 60, a configuração territorial de Natal 
expressava, principalmente, as facetas administrativas dos 
representantes da oligarquia agrária oriunda da região do Seridó. 
Ainda naquela década, seguindo a política de desenvolvimento 
proposta para o Nordeste, Natal vivencia um novo momento 
socioespacial, com a implementação de uma renovada política de 
caráter urbano-industrial. No entanto, é nas décadas de 70 e 80 que 
acontece a grande expansão do território urbano da cidade, 
vinculado ao projeto de expansão industrial nordestino, financiado 
pela SUDENE, o qual contribuiu para a implementação dos polos 
industriais de Extremoz e Parnamirim. Nesse contexto, a Zona Norte 
ganha um outro status (no que se refere à localização de 
empreendimentos urbanos), tendo em vista a construção de vários 
conjuntos habitacionais, como os de Pajuçara, Panatis e Soledade.  
   

 

A maioria dos novos conjuntos habitacionais construídos na Zona Norte da 

cidade era resultado de uma política de habitação desenvolvida pelo Estado 

brasileiro, através do Banco Nacional de Habitação (BNH). Esse processo de 

expansão urbana foi fundamental para as mudanças na espacialidade em Natal e 

um dos principais vetores dessas transformações corresponde ao setor de comércio 

e de serviços, que, em virtude do crescimento, desloca-se para novas áreas na 

cidade, descentraliza-se e expande seus empreendimentos, passando a apresentar 

grande expressividade no cenário natalense (GOMES et al., 2002).  

Ao final dos anos 1960, a administração do prefeito Agnelo Alves elaborou um 

diagnóstico no qual se demonstrava que existiam “[...] desequilíbrios na configuração 
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urbana da cidade, com sistemas sobrecarregados em áreas específicas – como 

Cidade Alta, Alecrim e Ribeira” (DANTAS et al., 2006, p. 273). No Centro Histórico 

de Natal ainda se concentravam as principais atividades comerciais e institucionais. 

O bairro da Ribeira foi o principal núcleo do comércio e dos serviços e o 

entreposto comercial mais importante da cidade até meados dos anos 1970, 

caracterizando-se por uma grande diversidade de atividades ali localizadas. As 

primeiras mudanças nesse setor no bairro que se relacionam com sua paisagem 

urbana correspondem aos primeiros movimentos de deslocamento do setor para 

outras áreas da cidade, que inicialmente passaram a se localizar nos bairros da 

Cidade Alta e do Alecrim, como afirma o presidente da Associação Comercial e 

Empresarial do Rio Grande do Norte (ASCERN): 

 

[...] nós temos aqui uma realidade que foi uma migração da Ribeira 
para o Centro, depois para o nosso maior comércio a céu aberto do 
RN, que é o Alecrim, então no Alecrim, houve uma maior migração 
daquele comércio popular e, com o advento dos shoppings, houve 
um esvaziamento tanto do comércio da Cidade Alta como da Ribeira 
(Itamar Manso Maciel Júnior, em entrevista à autora em 2013). 
 

 
Essas primeiras transformações nas funções e usos comerciais da Cidade 

Alta e da Ribeira coincidem com o quarto momento da urbanização de Natal, no qual 

a expansão do setor do comércio e dos serviços para outras áreas da cidade vai 

contribuir para uma reestruturação na malha urbana com as reformas das avenidas 

mais longas que cortam Natal, quais sejam: Hermes da Fonseca, Engenheiro 

Roberto Freire, Tomaz Landim, Prudente de Morais, Ayrton Senna, Romualdo 

Galvão, Jaguarari e o trecho urbano da BR-101. O resultado desse processo é que 

na atualidade, nessas vias, encontram-se os principais empreendimentos do 

comércio e dos serviços da cidade (GOMES et al., 2002). Segundo os autores, essa 

redefinição da espacialidade reduz a importância das áreas tradicionais, como o 

Centro Histórico da cidade, embora não elimine a influência delas para o cenário 

macro da economia natalense. Para Gomes et al. (2002, p. 294-296): 

 

O bairro da Ribeira, que foi de muita importância como principal área 
do comércio de Natal, atualmente passa por um processo de 
reorganização e reutilização espacial. Desde 1997, a Prefeitura 
Municipal vem implementando um projeto de revitalização desse 
bairro. Com isso, a Ribeira passou a ser considerada uma área de 



98 

 

atração turística, onde as atividades ligadas ao lazer despontam 
como atividades importantes de “refuncionalização”. 

 

Conforme os autores, a consolidação de investimentos e empreendimentos 

do setor do comércio e dos serviços nas citadas avenidas contribuiu para que os 

bairros históricos perdessem importância diante do cenário de dinamicidade do 

setor, impondo a eles uma adaptação ao novo momento econômico. Na Ribeira, 

novos usos como os investimentos voltados ao lazer e ao turismo passam a existir 

concomitantemente ao tradicional comércio atacadista; na Cidade Alta, ocorre a 

construção de centros comerciais; e, no Alecrim, destaca-se a convivência de 

modernas atividades comerciais com o maior território do comércio popular da 

cidade.  

Porém, as mudanças mais significativas aconteceram, primeiramente, com o 

funcionamento do Supermercado Hiper Bompreço, na década de 1980, e, nos anos 

seguintes, com o surgimento de vários shoppings centers. Esses dois 

acontecimentos retiraram do Centro Histórico de Natal a maioria dos seus 

consumidores, que passaram a frequentar os novos espaços de consumo (GOMES 

et al., 2002).  

Aliado a esse processo, tem-se, a partir da segunda metade dos anos 1980, o 

crescimento expressivo da atividade turística na cidade. Desse período, um dos 

marcos da urbanização turística de Natal corresponde à implantação do complexo 

turístico Parque das Dunas/Via Costeira. A instalação da Via Costeira, para Lopes 

Júnior (2000), redirecionou a dinâmica espacial da cidade para a Zona Sul, sendo o 

bairro de Ponta Negra o ícone desse processo para a reconfiguração espacial de 

Ponta Negra, antiga vila de pescadores e, posteriormente, praia de veraneio. O autor 

apresenta o seguinte quadro para o bairro no início do século XXI: 

 

Mais acima da faixa de pousadas, hotéis, boates e casas 
remanescentes de membros da elite local, situa-se a faixa mais 
movimentada de Ponta Negra. Aí estão os novos restaurantes, 
supermercados e shoppings, que reproduzem, dentro do bairro, o 
ritmo de crescimento que acompanha toda a avenida Engenheiro 
Roberto Freire, a antiga “estrada de Ponta Negra”. Nesse espaço 
situam-se os locais de encontro da nova classe média de Natal. As 
movimentadas noites de sexta-feira aqui rivalizam com o “baixo”, o 
espaço formado pelos restaurantes e bares da praia do Meio, 
próximo ao centro da cidade (LOPES JÚNIOR, 2000, p. 53). 
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Uma década depois é possível afirmar que Ponta Negra se sobressai em 

relação aos espaços próximos ao centro em várias dimensões quando se trata da 

atividade turística. A infraestrutura, a rede hoteleira, a oferta de bares e restaurantes, 

além da sua paisagem natural, receberam muito mais investimentos nos últimos 

anos do que qualquer outro espaço da cidade.  

Todos esses elementos nos levam a concluir que, sem dúvida, a consolidação 

de Natal enquanto cidade moderna inserida em processos globais redefiniu a 

importância do seu Centro Histórico para o desenvolvimento urbano.  

 

3.3 A PERDA DE IMPORTÂNCIA E O PROCESSO DE DECADÊNCIA DO CENTRO 
HISTÓRICO DE NATAL: O MITO DO ESVAZIAMENTO 

 

 

O deslocamento de atividades políticas, econômicas e culturais para outras 

áreas da cidade, ou seja, a produção de novas centralidades, contribuiu para o 

esvaziamento e a degradação dos bairros centrais, Cidade Alta e Ribeira. Os sinais 

de declínio do Centro Histórico de Natal são perceptíveis pelo abandono do 

patrimônio histórico edificado, que apresenta deterioração acentuada pela 

subutilização da infraestrutura urbana e pelo esvaziamento nas noites e finais de 

semana, conforme exemplifica Lopes Júnior (2000, p. 76):  

     

 
A Ribeira, outrora paisagem dominante da cidade, é a expressão 
dessa decadência. O bairro, que se abre para o rio Potengi e que 
ainda abriga o precário porto de Natal, parece destinado a ser a 
“paisagem da lembrança”. E os olhares nostálgicos, de artistas, 
historiadores e políticos, com seus desejos de certo “renascimento 
urbano”, só conseguem dar visibilidade a quão obscura essa 
paisagem está se tornando. Seus prédios, em estado de abandono, 
não conseguem tornar-se “vivos” nem mesmo com as tentativas de 
incorporação, feitas pela Prefeitura, ao patrimônio histórico. 

 
 

O processo de expansão urbana vivenciado a partir da segunda metade do 

século XX e intensificado nos últimos anos contribuiu para que diversas atividades 

comerciais passassem a ser desenvolvidas em subcentros, deslocando uma das 



100 

 

principais funções do Centro Histórico para os eixos de expansão da cidade. Para 

Ferraz et al. (2007, p. 6), 

 
 

[...] em Natal, a expansão da ocupação urbana exerceu efeito crucial 
no deslocamento do centro ativo, que até meados do século passado 
se manteve nos limites dos núcleos fundadores – atuais bairros da 
Cidade Alta e Ribeira – para leste e sudeste, seguido do seu 
espraiamento em múltiplas direções. 

 
 

Quando o Centro Histórico de Natal passa a perder o status de centro 

econômico ativo e de área residencial para subcentros ao longo da cidade, 

evidenciam-se um quadro de degradação do ambiente construído, em especial de 

edifícios de interesse histórico, a negligência quanto aos espaços públicos e o 

esvaziamento nas noites e fins de semana. Tornou-se comum a associação do 

Centro Histórico de Natal a um local perigoso, ainda que a sensação de medo seja 

mais expressiva do que a própria ocorrência de delitos na área21. O coordenador 

geral da Casa da Ribeira, que reside no bairro há alguns anos, relata a sua 

percepção sobre a insegurança da área: 

 
 

[...] o povo tem medo da Ribeira, mas comigo aqui nunca aconteceu 
nada nesses anos todos, não sei se eu dei sorte, eu sei de alguns 
casos de furto, de alguns casos de arrombamento de carro, claro, 
tem, mas comigo nunca aconteceu, não [...]. Acho um bairro muito 
bom de circulação, pena que não tenha uma padaria perto, tem nas 
Rocas, que é muito bacana e tem várias coisas, mas aqui mesmo 
não tem uma padaria, não tem algo como uma lanchonete que 
funciona até mais tarde, um supermercado, um café, tem Nalva22, 
mas Nalva só abre no horário de expediente, seria legal ter algo que 
também funcionasse à noite (Carlos Henrique Lisboa Fontes, em 
entrevista à autora em 2013). 

 

Na fala do entrevistado, há uma associação direta entre a insegurança no 

bairro e a ausência de estabelecimentos comerciais que deem suporte a uma vida 

noturna no bairro. Quando nos deparamos com o quadro de abandono do Centro 

                                                           
21

 Para maiores detalhes, ver: FERRAZ, Valéria de Souza; TRIGUEIRO, Edja Bezerra Faria; 
TINOCO, Marcelo Bezerra de Melo. Turismo Cultural e Revitalização de Centro Antigo: reciclando 
arquitetura pré-moderna e moderna. In: SEMINÁRIO do_co_mo_mo_Brasil, 7., – o moderno já 
passado – o passado no moderno: reciclagem, requalificação, rearquitetura, 2007, Porto Alegre. 
Anais... Porto Alegre, 2007.  
22

 O entrevistado se refere a Nalva Melo, proprietária de um estabelecimento “café salão”, a qual 
também foi nossa entrevistada. 
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Histórico, tendo em vista que algumas ruas carecem até de iluminação pública, 

imaginamos as razões pelas quais o setor do comércio não tem demonstrado 

interesse em fixar-se no bairro, proporcionando a oferta de equipamentos e serviços. 

Existe um processo de deterioração do espaço físico e vários prédios, em especial 

aqueles de interesse histórico, estão abandonados, o que contribui para um declínio 

das atividades econômicas com a transferência para outras áreas da cidade de 

diversos serviços, tais como: cinemas, bancos, instituições públicas. 

 

 
 
 

 
 
Fotografia 17 – Casarão da Ribeira 

 Fonte: Pesquisa de campo da autora, 2013. 

 
É importante ressaltar que, apesar de alguns setores terem se deslocado da 

Ribeira e da Cidade Alta para os subcentros da cidade, os dados da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMURB) de Natal (2013) demonstram 
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que há pelo menos dez anos tem-se mantido no Centro Histórico a sua função 

residencial.  

 
 

 

ANO Nº DE 
HABITANTES 

1991 1.826 

1996 1.839 

2000 2.110 

2007 1.996 

2010 2.222 

2012* 2.231 
 

 
Tabela 02 – Evolução da população da Ribeira – 1991 a 2012 
Fonte: Gráfico elaborado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMURB), com 
base nos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) - 2012. *Conforme Estimativa 
da População de Natal (IBGE, 2012). In: NATAL. Anuário Natal, 2013. Natal: SEMURB, 2013.  

 
 

 
 

 

ANO Nº DE 
HABITANTES 

1991 7.548 

1996 6.254 

2000 6.692 

2007 7.247 

2010 7.123 

2012* 7.194 
 
Tabela 03 – Evolução da população da Cidade Alta – 1991 a 2012 
Fonte: Gráfico elaborado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMURB), com 
base nos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) - 2012. *Conforme Estimativa 
da População de Natal (IBGE, 2012). In: NATAL. Anuário Natal, 2013. Natal: SEMURB, 2013.  
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Mapa 05 – Uso residencial na Cidade Alta e na Ribeira – 2007 
Fonte: Disponível em: <http://cchla.ufrn.br/rmnatal/relatorio/prac20.pdf>. Acesso em: 15 mar. 2012. 
 

O fato é que, em ambos os bairros, a função residencial se apresenta 

bastante ativa e talvez os números sejam endossados pela razão de que tanto na 

Cidade Alta quanto na Ribeira existem duas Áreas Especiais de Interesse Social 

constituídas respectivamente pela comunidade do Passo da Pátria e do Maruim. No 

Passo da Pátria residem cerca de 5.000 habitantes e no Maruim cerca de 1.000. Por 

serem comunidades constituídas basicamente por famílias de baixa renda, 

consideradas, por esse motivo, “os indesejáveis” na cidade moderna, na visão do 

paradigma do desenvolvimento urbano tradicional, são postas na condição de 
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invisibilidade. Como afirma Silva (2000, p. 22), o Centro Histórico se torna um 

atrativo para a população de baixa renda devido a três razões: 

 
 

[...] a) as condições de obsolescência e os baixos preços dos 
imóveis, que os centros sem manutenção oferecem, são compatíveis 
com as necessidades dessa demanda; b) a facilidade de acesso 
proporcionada pelo grande número de opções de transporte coletivo; 
e c) o fato de que nestas áreas se concentram comércio, serviços e 
emprego, atividades não disponíveis nas periferias ocupadas por 
população de baixa renda. 

 
 

Desse modo, a noção de esvaziamento do Centro Histórico de Natal está 

bastante associada à evasão das classes mais abastadas para os subcentros da 

cidade, que, com a sua fixação, atraem para essas novas áreas atividades que 

antes eram realizadas por esse segmento no Centro Histórico, como, por exemplo, 

empregos, compras, moradias, diversão e lazer.  

Essas atividades ainda se mantêm no Centro Histórico, não se podendo falar 

em decadência, pois o comércio permanece forte e há também bancos, financeiras, 

lojas de calçados, de vestuário, de eletrodomésticos, bem como restaurantes e 

lanchonetes, que muitas vezes têm nas filiais do centro seus principais 

estabelecimentos. Talvez por essas condições, o entorno do Centro Histórico tem 

atraído o interesse de grandes empreendimentos imobiliários que se multiplicaram 

na Ribeira nos últimos cinco anos. 

São grandes construtoras que estão apostando no interesse pelo bairro, 

tendo em vista que, de acordo com um levantamento da Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente e Urbanismo, realizado em 2007, existiam 15 mil pessoas 

interessadas em morar na Ribeira. Além do fator interesse, o bairro tornou-se um 

atrativo para as grandes construtoras por ter uma infraestrutura subutilizada, já que 

é totalmente drenado e saneado. Além disso, a construção da Ponte Newton 

Navarro ligando a área central de Natal à Zona Norte da cidade, a qual incrementou 

a atividade turística nas praias do município e das cidades vizinhas, colocou o bairro 

da Ribeira em evidência por sua proximidade às praias, ao comércio e aos serviços 

do centro. 
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Fotografia 18 – Ponte Newton Navarro, à esquerda, Bairro da Redinha, Zona Norte; à 

direita, Bairro da Ribeira, Zona Leste da cidade 
 Fonte: Pesquisa de campo da autora, 2013. 

 
 

 
Figura 02 – Propaganda de empreendimento imobiliário na Ribeira 
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No entendimento da Associação Comercial do Estado do Rio Grande do 

Norte (ASCERN), a chegada de empreendimentos imobiliários no bairro da Ribeira 

teria uma repercussão no incremento do comércio no bairro e, consequentemente, 

contribuiria para um processo de requalificação, como nos diz o presidente da 

ASCERN: 

 

 

[...] fizemos uma pesquisa, e essa pesquisa apontou que nós temos 
aproximadamente mil novos espaços para moradia, então esses mil 
que estão surgindo, tem aproximadamente três – um casal e mais 
um – então você pense em aproximadamente mais três mil pessoas 
circulando no bairro da Ribeira [...] com esses mil pontos 
habitacionais equivales a três mil pessoas, as pessoas vão precisar 
de padaria, de supermercado, enfim, de cabeleireiro, de salões, de 
vários negócios que podemos “tá” trabalhando aqui, então a partir 
desse momento eu acho que nós podemos apresentar a Ribeira 
como um espaço favorável para o negócio (Itamar Manso Maciel 
Júnior, em entrevista à autora em 2013). 

 

  

Diante da expansão do mercado imobiliário na área de entorno do Centro 

Histórico de Natal, o setor do comércio entende ser essa uma saída possível para 

movimentar a economia no bairro da Ribeira e elevar o seu potencial comercial, 

conforme afirma Nalva Melo: 

 

[...] com a chegada dessa especulação imobiliária, né?! Só aqui 
nessa ladeira, já tem acho que sete ou oito torres, então isso vai 
beneficiar muito o bairro e, assim, se o bairro se transformar em 
moradia, né?! ou uma parte dele em moradia, porque aqui tem 
muitas casas de eventos, né?! de casas culturais, aí eu acho que 
pode ser o grande boom no bairro, porque aí vai chegar padaria, vai 
chegar mercearia, então vai ter uma circulação maior de pessoas 
pelo lugar, né?! Então ele cresce, tem o porto, “tão” fazendo ali a 
restauração de uma parte dele para receber os passageiros, os 
navegantes porque aqui não tem lugar para aportar passageiros, 
então já estão cuidando desse acesso, já estão cuidando, até porque 
vai ser um atrativo, né?! (Nalva Melo, em entrevista à autora em 
2013). 

 

No entanto, é importante ressaltar que para uma efetiva requalificação do 

Centro Histórico os interesses do setor imobiliário e do comércio devem ser 

coerentes com a responsabilidade do poder público em controlar o processo de 
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renovação urbana na área, bem como de levar em consideração que não só 

grandes empreendimentos podem e até devem ser executados na área para 

contribuir com uma possível “revitalização”, mas também ações no setor da 

habitação que atendam a outros grupos da população, os quais se mantiveram 

morando no centro e no seu entorno.  

 

 

Fotografia 19 – Novos empreendimentos imobiliários no Bairro da Ribeira 
 Fonte: Pesquisa de campo da autora, 2013. 

 
 

Diferentemente de outras cidades brasileiras, em Natal, a preocupação com a 

valorização urbana do Centro Histórico é considerada tardia, pois somente 

recentemente é que os bairros Cidade Alta e Ribeira se tornaram objetos de ações 

de preservação e são considerados importantes no processo de desenvolvimento da 

cidade pelo seu atrativo cultural. Somado a isso, observa-se a morosidade das 

intervenções, embora o zoneamento como área de preservação histórica tenha sido 

feito há mais de uma década.  

O Centro Histórico de Natal possui um valor significativo para o patrimônio da 

cidade e necessita de uma ação efetiva de requalificação urbana para potencializar 

os seus atributos históricos e culturais. No próximo tópico, destacaremos dois 

expoentes do movimento cultural da cidade que a partir dos anos 1990 passam a 

atuar em função da requalificação do Centro Histórico. 
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3.4 NOVAS POSSIBILIDADES PARA O CENTRO HISTÓRICO DE NATAL PÓS 
ANOS 1990: A CONSOLIDAÇÃO DO MOVIMENTO CULTURAL EM PROL DA 
REQUALIFICAÇÃO 

 
 

Os anos 1990 inauguram a fase do consenso quanto à salvaguarda do Centro 

Histórico de Natal, que vai se expressar tanto na institucionalização de marcos 

regulatórios para as intervenções na área quanto no surgimento de um movimento 

cultural voltado para a preservação e revalorização. Se há uma coisa de que a 

cidade pode se orgulhar é que no Centro Histórico de Natal permanece existindo 

uma resistência cultural a sua desvalorização, degrado e estagnação. 

Sob condições muito adversas, a atuação de poetas, escritores, músicos, 

artistas plásticos, atores de teatro, intelectuais e outros grupos ligados à arte e à 

cultura local gerou um sentimento de reconhecimento do lugar da cultura para a 

preservação e revalorização do Centro Histórico de Natal. Existe um movimento 

cultural no Centro Histórico de Natal que sobrevive à falta de investimentos e à 

diminuição dos espaços para a cultura local que há cerca de duas décadas promove 

os empreendimentos da área através de eventos como festivais de teatro, música, 

poesia, gastronômicos, carnavais etc. Para a maioria das ações realizadas, houve 

poucos investimentos (e, às vezes, nenhum) advindos do poder público, porém 

muito esforço de associações e grupos, os quais congregam uma diversidade de 

expressões culturais que atuam em prol do Centro Histórico de Natal. Para facilitar a 

nossa abordagem, selecionamos duas expressões desse movimento cultural, uma 

delas se localiza na Cidade Alta e corresponde à SAMBA (Sociedade de Amigos do 

Beco da Lama e Adjacências) e a outra é a Casa da Ribeira.  

A SAMBA é uma associação criada por frequentadores do Beco da Lama, o 

qual corresponde a Rua Dr. Francisco Ivo, localizada entre duas importantes vias da 

Cidade Alta, as Ruas Ulisses Caldas e João Pessoa. Pequena em extensão, essa 

rua popularmente chamada de Beco da Lama é totalmente ocupada pelo comércio, 

possui vários bares e restaurantes, lojas de artigos religiosos de matriz africana, 

“sebos” e outros pequenos comércios. Águas servidas que escorriam pelo beco 

antes de sua pavimentação na segunda metade do século XX deram origem à 

denominação popular Beco da Lama.  
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Fotografia 20 – Beco da Lama visto da Rua Ulisses Caldas nos anos 1920 
Fonte: Disponível em: <http://imaterialcn.blogspot.com.br/2009/11/beco-da-lama-natal-rn-quem-
passa.html>. Acesso em: 28 nov. 2012. 

 
 

 
         

Fotografia 21 – Beco da Lama visto da Rua Ulisses Caldas nos anos 2010 
                     Fonte: Disponível em: <www.overmundo.com.br>. Acesso em: 28 nov. 2012. 
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Fotografia 22 – Beco da Lama visto da Rua Ulisses Caldas nos anos 2013 
 Fonte: Pesquisa de campo da autora, 2013. 

 
 
 

 No cenário cultural da cidade, por ter se tornado ao longo da sua história 

um espaço frequentado pelos expoentes da vida intelectual, política e cultural de 

Natal, talvez o mais famoso tenha sido o historiador, antropólogo, advogado e 

jornalista Câmara Cascudo, configurou-se como um espaço associado à boemia e à 

cultura natalense. Todos os anos vários eventos fazem parte da sua programação 

de lazer e cultura, tais como: o carnaval no Beco da Lama, que compõe o Polo 

Centro Histórico, de onde parte o tradicional Desfile das Kengas; o Festival 

Gastronômico Prato do Mundo, no qual cada bar apresenta um prato e concorre ao 

festival; e o Festival Musical MPBeco, em que vários artistas participam 

apresentando músicas e composições inéditas. Os eventos atraem milhares de 

pessoas que reforçam a memória e a história desse importante espaço para as 

referências identitárias da cidade. 
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Cada bar é um reduto da arte, da história e da cultura. O atual Bar da 

Meladinha foi fundado por Nazih, um comerciante libanês que vendia em seu bar 

uma bebida feita de aguardente, mel e limão, a qual ainda hoje é servida no bar. O 

presidente da SAMBA demonstra a importância desse bar para o Beco da Lama e 

como referência histórica e cultural da cidade. Segundo ele: 

 
 
 
 
Nazih era um libanês que veio para Natal um pouco depois que 
terminou a Segunda Guerra Mundial. Se instalou aqui e aqui ele 
constituiu a família, a vida dele e abriu esse bar. Esse bar era um bar 
pequenininho, a referência dele enquanto bar era uma chamada 
meladinha, que ele inventou, né?! Que é à base de aguardente, 
limão e mel de abelha. Então, o bar de Nazih virou essa referência 
cultural da boemia do centro da cidade na época de Luís da Câmara 
Cascudo, Nilton Navarro, Celso da Silveira [...]. Então, todos esses 
intelectuais mais destacados da gente foram todos frequentadores do 
bar de Nazih, então o bar ficou com essa referência, essa coisa de 
“ah, vamos na meladinha de Nazih”, até pessoas de fora quando 
eram recebidos por Câmara Cascudo, Cascudo fazia questão de 
levar lá (Dorian Prudêncio de Lima, em entrevista à autora em 2013). 

 
 

 
Outros bares, como o Bar da Meladinha, também eram frequentados pelo 

mesmo público. No cenário do Beco da Lama, encontra-se o Bar de Nazaré, que 

semanalmente oferece uma programação noturna com apresentação de grupos de 

samba. Desse bar, partiu o grupo de músicos do Catita Choro e Gafieira, que é 

proprietário do bar Buraco da Catita na Ribeira, também responsável por oferecer 

uma programação cultural que atrai um grande público durante os finais de semana. 

Localizado na Rua Câmara Cascudo, antiga Rua das Virgens, a chegada do bar 

impulsionou outros investidores a restaurarem edificações da rua e instalarem bares, 

como é o caso do Consulado Bar.  

Dessa forma, a SAMBA tem tido uma atuação fundamental para a 

revalorização do Centro Histórico de Natal. Fundada no ano de 1994, os projetos 

executados pela associação vêm apresentando uma repercussão positiva no cenário 

cultural da cidade e, sem dúvida, são responsáveis por dar visibilidade não somente 

ao Beco da Lama, mas também a todo o Centro Histórico. Segundo o presidente da 

SAMBA, seus fundadores e associados são escritores, artistas, artistas plásticos, 
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profissionais liberais, médicos, dentistas; todos amigos motivados a requalificar o 

Centro Histórico. Sobre os projetos executados, diz: 

 
 
[...] a SAMBA começou a criar algumas coisas que dessem 
realmente uma imagem, que chamassem atenção, então a SAMBA 
hoje ela faz parte, ela participa do carnaval de Natal. Nas ações aqui 
do Centro Histórico, a SAMBA participa das comemorações do dia da 
poesia, que é 14 de março, do dia do artista plástico, que é 8 de 
maio, aí a SAMBA criou, porque essas datas, assim, já são parte do 
calendário cultural, e ela criou eventos dela mesmo, ela criou o 
“Prato do mundo”, que é o festival gastronômico mais antigo do RN, 
foi o primeiro festival gastronômico já criado no RN, criou o 
“ensaiando samba”, que é uma prévia de carnaval e que o conteúdo 
dessa prévia é um encontro das baterias das escolas de samba que 
participam do carnaval em Natal, assim, quatro ou cinco escolas de 
samba, vêm as baterias – só as baterias – e eles fazem um ensaio 
individual e em conjunto numa tarde de sábado, então se deu o 
nome de “ensaiando samba” e também já há 4 anos que a SAMBA 
faz no carnaval, na sexta-feira de carnaval, o baile a fantasia do 
Centro Histórico (Dorian Prudêncio de Lima, em entrevista à autora 
em 2013). 

 

  
 O grau de degradação e estagnação do Centro Histórico de Natal fez surgir 

movimentos como a SAMBA que reivindicam por mudanças no tratamento desse 

espaço. São setores importantes no jogo dos interesses que permeiam a 

implementação da política de requalificação do Centro Histórico, pressionando em 

favor de melhorias e de projetos que sejam efetivos, na medida em que representam 

melhor as necessidades reais da sociedade.  

 

 
Fotografia 23 – Bar da Meladinha em dias do Festival MPBeco 
Fonte: Disponível em: <http://nominuto.com/noticias/cidades/mp-recomenda-e-semurb-proibe-
eventos-no-beco-da-lama/81894/>. Acesso em: 11 fev. 2013. 
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                 Fotografia 24 – Painel na lateral do Bar da Meladinha em homenagem a Nazih, pintado                   
pelo artista plástico Franklin Serrão 
                        Fonte: NATAL, 2010. 

  
 
As diversas formas de expressão cultural articuladas em torno do Beco da 

Lama podem refletir em sua atuação a agenda das reivindicações concretas para a 

requalificação do Centro Histórico de Natal. Como a SAMBA, no bairro da Ribeira, a 

associação cultural Casa da Ribeira, situada na Rua Frei Miguelinho, fortaleceu o 

movimento pela requalificação da Ribeira e da Cidade Alta. Na definição do 

coordenador geral: 

 
 

A Casa da Ribeira é um espaço de educação e cultura, localizado na 
rua Frei Miguelinho, aqui na Ribeira, composto de um teatro de 164 
lugares, uma sala de exposição com mais ou menos 100m², um café, 
que também é ponto de leitura, e um laboratório de ideias, que é uma 
incubadora no processo de educação para jovens da área de 
comunicação, novas mídias. A casa foi inaugurada em 2001, dia 6 de 
março. Ela veio de uma demanda de um grupo de teatro que era os 
Clowns de Shakespeare, que todos nós fazíamos parte desse grupo 
e era um desejo do Clowns ter um espaço inicialmente adequado 
para suas temporadas, [...] quando a casa abriu, a gente descobriu 
que ela era muito maior do que a gente tinha pensado [...] foi tanto 
esforço para conseguir revitalizar um prédio histórico, dar função, ser 
transformado no que é hoje [...]. Haroldo Maranhão, na época, era a 
pessoa que capitaneava os projetos e Haroldo tinha essa coisa de 
ver, vir aqui, convivia, ele também frequentava a Ribeira e uma vez 
ele disse: “pô, eu tenho uma ideia, de ter um lugar aqui”. Ele era uma 
pessoa que pensava em lugar como um museu, um lugar que 
chamasse Casa da Ribeira, que abrigasse a história do bairro, aí a 
gente falou da nossa ideia e ele falou: “então por quê vocês não 
usam o nome e fazem isso?” [...]. Esse foi o caminho, passamos seis 
meses elaborando o primeiro projeto, depois que a gente conseguiu 
aprovar o projeto na Lei Rouanet, depois de sei lá quanto tempo 
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tínhamos já um espaço, tínhamos um projeto, Haroldo já tinha topado 
fazer a revitalização e aí começamos essa longa jornada de 
captação, foram quatro anos de captação e vários [...] a 
impossibilidade era muito clara, os fatores eram muito reais; por isso, 
por isso e por isso, mas a gente era jovem, a utopia “tava” no 
máximo, né?!  (Carlos Henrique Lisboa Fontes, entrevista a autora 
em 2013). 

 
 

 
A Casa da Ribeira hoje ocupa um relevante lugar na cena cultural da cidade, 

resultando de seus projetos atores e atrizes que se projetam nacionalmente. Ainda 

assim, o espaço não tem tido os investimentos necessários para garantir, pelo 

menos, a sua manutenção e em alguns momentos vê a ameaça de ser fechado 

muito próximo. Sobre a ausência de investimentos no setor cultural, o coordenador 

da Casa da Ribeira diz: 

 
 

[...] em todos os anos a gente teve essa dificuldade, a gente tinha a 
Cosern só como parceira de projetos, mas as pessoas não entendem 
que nem sempre só os projetos mantêm a casa, não é uma grana 
que vem através daquele projeto pra cá, pode pensar: “ah, mas é um 
projeto de duzentos mil reais”, mas esses duzentos mil reais 
mobilizam uma cadeia produtiva aí de grupos, de atividades, da 
própria divulgação [...] o próprio circuito, vai ser cinco etapas, agora 
aprovadas e são duzentos e poucos mil reais, são cinco etapas, pra 
casa, por mês, vem mil e quinhentos reais, então imagina, como é 
que a gente vai manter a estrutura com mil e quinhentos reais por 
mês, né? Então, isso tem nos forçado a demitir os funcionários e eu 
não sei como é que vai ser (Carlos Henrique Lisboa Fontes, em 
entrevista à autora em 2013). 

 
 

Várias iniciativas para promover a área vêm sendo colocadas em prática pela 

Casa da Ribeira, um exemplo disso é a realização, há dois anos, do Circuito Cultural 

Ribeira, ao qual o coordenador se refere na fala acima. Corresponde a um evento 

mensal organizado pelos grupos Centro Cultural Dosol e Casa da Ribeira, reunindo 

diversas apresentações musicais na Rua Chile.  
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                                 Fotografia 25 – Circuito Cultural da Ribeira  

                    Fonte: Pesquisa de campo da autora, 2012. 
 

 
Essas apresentações são precedidas de uma caminhada pelas ruas do 

Centro Histórico, ao som de afoxés e maracatus. O sucesso do evento pode ser 

medido pelo número expressivo de participantes em cada edição, em que a média é 

de 4.000 pessoas. O coordenador geral da Casa da Ribeira fala sobre o objetivo 

maior do Circuito Cultural: 

 
O circuito não teve inicialmente, ao menos declaradamente, uma 
proposta de reunião e essa articulação política, é tanto que o fato de 
você estar juntando esse espaço e você ter de alguma forma isso já 
propõe uma articulação política, mas a gente “tá” querendo ver se 
consolida, enquanto ações, enquanto perfil, enquanto entendimento. 
[...] tem gente que “tá” preocupado em vender a cerveja do dia a  
R$2,50, ou competir com o ambulante que está na frente dele, então 
isso pra mim é um entendimento muito pequeno do que é você estar 
com um negócio cultural “num” bairro histórico, então você tem que 
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pensar um pouquinho mais amplo, então nossa expectativa com o 
circuito era o circuito não tem só esse caráter eventual festivo, a 
gente quer fazer aqui uma articulação de fazeres para dar visibilidade 
ao bairro (Carlos Henrique Lisboa Fontes, em entrevista à autora em 
2013). 

 
 
Para Nalva Melo, proprietária de um Café Salão na Avenida Duque de Caxias, 

na Ribeira, inaugurado há dezenove anos, ações como o Circuito Cultural são 

fundamentais para dar dinamicidade ao Centro Histórico. Quando se instalou no 

bairro, a proprietária presenciou a saída do comércio para outras áreas da cidade, 

como o comércio de padarias, mercearias, confecções, cafés etc. Sua chegada 

nesse contexto virou manchete num jornal local que indicava a sua iniciativa como 

um sinal de revitalização na Ribeira. Para ela, o Circuito Cultural contribui para 

combater o imaginário do medo e da violência em relação ao bairro.   

 
 

[...] o Circuito Cultural Ribeira traz mais de duas mil pessoas para o 
bairro; crianças, senhoras, e assim cada casa oferecendo sua 
programação, é bem legal, é muito bom. Assim, sempre existe, 
sempre há essa ressalva, então tem muita gente nesse projeto que o 
Circuito Cultural faz, ele consegue trazer um público que não desce 
para o bairro porque tem medo, porque acha que vai ser assaltado, 
porque acha escuro, perigoso, então quando eles descem e veem 
aquilo ali eles não acreditam, as pessoas se encantando, elas dizem: 
“nossa, eu não sabia que era assim, nossa que legal, que bacana” 
(Nalva Melo, em entrevista à autora em 2013). 

    

Esses atores sociais locais responsáveis por iniciativas que só demonstram a 

viabilidade do setor cultural no Centro Histórico de Natal devem ser legítimos 

participantes do processo de formulação e elaboração de proposições, políticas e 

projetos para o setor na área. Sem a incorporação efetiva desses atores no jogo 

político da requalificação do Centro Histórico não é possível atingir os ideais do 

desenvolvimento urbano sustentável. Nesse sentido, para apreendermos sobre 

como se deu a implementação da política de requalificação do Centro Histórico de 

Natal, discutiremos no próximo capítulo as normas urbanísticas e o tombamento do 

Centro Histórico e os projetos implementados desde os anos 1990, bem como a 

respeito de uma avaliação sobre o processo de implementação da referida política.  
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4 A POLÍTICA DE REQUALIFICAÇÃO URBANA DE NATAL: UMA AVALIAÇÃO 
DA IMPLEMENTAÇÃO 

 

A crescente necessidade de realizar a avaliação de políticas públicas pode 

ser um fator impulsionador para a consolidação de uma tradição no que se refere 

aos estudos relacionados com a temática das políticas públicas de requalificação de 

Centros Históricos no Brasil. Decorridas mais de três décadas de intervenções nos 

Centros Históricos brasileiros, as análises sobre essas experiências discutem os 

resultados das políticas públicas sob os mais diversos aspectos, como, por exemplo: 

as configurações espaciais e territoriais, as condições socioeconômicas e o contexto 

político institucional envolvido (TOURINHO apud VARGAS; CASTILHO, 2009).  

Basicamente, as avaliações sobre políticas de requalificação de Centros 

Históricos são realizadas, em geral, a partir da obtenção de informações que 

indiquem quais os objetivos da política pública em questão; como vem sendo ou foi 

implementada; quem é e como vem sendo beneficiada a população-alvo dos 

programas e projetos públicos, ou seja, a coerência entre objetivos, estratégias e 

resultados.  

Pretendemos desenvolver neste capítulo uma avaliação sobre o processo de 

implementação da política de requalificação do Centro Histórico de Natal, a qual vem 

sendo executada pelo poder público desde os anos 1990. A análise dos planos, 

programas e projetos contribuiu para a compreensão sobre o modelo de gestão para 

o Centro Histórico que se revela no cenário do desenvolvimento urbano de Natal.   

Inicialmente, iremos apresentar os antecedentes dessa política, ou seja, os 

marcos legais que respaldaram as ações a partir dos anos 1990 no sentido da 

recuperação e requalificação do Centro Histórico de Natal. Em seguida, 

construiremos uma tipologia dos projetos que estão englobados nessa política de 

requalificação. Posteriormente, avaliaremos a implementação da política de 

requalificação em questão, a qual vem sendo executada pelo poder público na 

última década. Finalmente, estabeleceremos uma relação entre a gestão do Centro 

Histórico em curso e o processo de desenvolvimento urbano vivenciado em Natal. 
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4.1 MARCOS LEGAIS DA POLÍTICA DE REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO 
HISTÓRICO DE NATAL  

 
 

A partir da década de 1990, são institucionalizados vários marcos legais que 

dão respaldo à estruturação de uma política voltada à requalificação do Centro 

Histórico de Natal. Um exemplo disso foi a publicação no Diário Oficial do Estado da 

Lei n. 3.942, de 09 de julho de 1990, a qual corresponde à alteração da Lei n. 3.175, 

de 29 de fevereiro de 1984, que estabeleceu a demarcação de uma Zona Especial 

de Preservação Histórica (ZEPH) na Ribeira. A modificação deu-se no antigo 

zoneamento, que foi subdividido em quatro subzonas: Subzona de Predominância 

Residencial (SZ-1); Subzona de Predominância Institucional (SZ-2); Subzona de 

Comércio e Prestação de Serviços (SZ-3); e SZ-4, também uma Subzona de 

Comércio e Prestação de Serviços. Essa divisão em subzonas pode ser melhor 

visualizada no Mapa 06. 

O principal objetivo da regulamentação da ZEPH – Ribeira corresponde à “[...] 

preservação de prédios e sítios notáveis pelos valores históricos, arquitetônicos, 

culturais e paisagísticos” (NATAL, 1990, p. 1). O caráter inovador da referida Lei se 

encontra na proibição de qualquer tipo de demolição no âmbito da ZEPH, 

contribuindo para impedir que se desenvolvesse um processo de renovação urbana 

no bairro que colocaria em risco a existência de significativos exemplares 

arquitetônicos da cidade de Natal. Outra inovação se dá no âmbito das ações 

previstas, as quais não tinham o foco direcionado para imóveis isolados, mas sim 

para o sítio histórico e cultural como um todo, introduzindo uma visão de conjunto do 

Centro Histórico, ou seja, “[...] um ambiente urbano que reúne edificações (coloniais, 

ecléticas, decó, modernas) de diferentes períodos sobre o traçado da urbanização 

mais antiga” (NATAL, 2010, p. 15-16).  
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    Mapa 06 – Subzonas da ZEPH – Natal 
      Fonte: NATAL, 1990. 

 

 

O estabelecimento da ZEPH destacou o bairro da Ribeira no conjunto da 

cidade, o qual nessa década já se encontrava concorrendo com outros subcentros. 
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Apesar da importância dessa Lei, ao longo do tempo, construiu-se um consenso de 

que era preciso incorporar nesse zoneamento voltado à preservação de áreas 

históricas outros bairros além da Ribeira, começando pela Cidade Alta, onde se situa 

o núcleo de fundação da cidade e que se consolidou enquanto bairro antes da 

Ribeira.  

O fato é que na referida década muito pouco foi realizado para viabilizar o 

objetivo maior da Lei n. 3.942. Ainda não estava claro, por exemplo, que tipo de 

investimento poderia beneficiar moradores, proprietários de imóveis, empresários e 

comerciantes da área zoneada; muito menos se desenharam, a partir dessa Lei, 

políticas capazes de integrar os diversos interesses dos atores sociais e políticos 

locais em relação ao bairro da Ribeira, as quais fossem efetivas nos resultados 

almejados no sentido da preservação do Centro Histórico. 

Na verdade, a discussão foi retomada na agenda pública só em 1997, com o 

estabelecimento da Lei n. 4932/97, que dispõe sobre a Operação Urbana Ribeira 

(OUR), definindo o bairro como Área Especial de Operação Urbana. De acordo com 

o plano diretor da cidade de 1994, a definição de Área Especial, que se encontra no 

artigo 22, corresponde a: “[...] porções da Zona Urbana situadas em zonas 

adensáveis ou não, com destinação específica ou normas próprias de uso e 

ocupação do solo”. A categoria Área de Operação Urbana, no artigo 24 do referido 

plano, significa “[...] aquela que, embora passível de adensamento, apresenta 

valores histórico-culturais significativos para o patrimônio da cidade e que carece de 

formas de recuperação e revitalização” (NATAL, 1994). 

No início da década de 1990, o bairro encontrava-se imerso num quadro que 

apresentava uma capacidade ociosa de infraestrutura. Propondo a reversão desse 

quadro, são incentivados os usos residenciais e estimuladas as atividades artísticas, 

culturais, turísticas e de lazer bem como a recuperação do patrimônio histórico-

cultural, arquitetônico, urbanístico e a qualidade ambiental como um todo. Na 

disposição do artigo 1º dessa Lei, também se destaca que o processo deve ser 

desencadeado de maneira participativa: 

  

 

Art. 1º - Fica aprovada a Operação Urbana Ribeira, compreendendo 
um conjunto integrado de intervenções coordenadas pela Prefeitura, 
através do Instituto de Planejamento Urbano de Natal – IPLANAT, 
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com a participação do Poder Público, nos níveis, federal, estadual e 
municipal, dos proprietários, moradores, usuários permanentes e 
investidores privados, visando à recuperação e revitalização da área 
do bairro da Ribeira, bem como determinadas transformações 
urbanísticas, com participação dos recursos públicos (NATAL, 2007c, 
p. 1). 

 

 

A OUR, ao levar em conta a necessidade de participação para a efetivação da 

“revitalização” do bairro, configura uma proposição mais democrática do que a 

proposta do início dos anos 1990, ainda que o simples reconhecimento do papel da 

participação dos diversos atores sociais e políticos não tenha garantido o fomento a 

uma participação efetiva, muito menos o alcance dos resultados esperados com a 

operação. 

Está previsto que a OUR deve ser revisada a cada três anos e seu primeiro 

prazo de validade encerra-se em seis anos, porém ela permaneceu vigente até 

2007, quando, com a sua revisão, se ampliaram os limites do zoneamento, 

passando-se a ser denominada de Operação Urbana Consorciada (OUC) do Centro 

Histórico.  

No Mapa 07, podemos perceber melhor que a proposta de limite para a OUC 

do Centro Histórico apresenta uma ampliação bastante significativa em relação ao 

perímetro previsto no zoneamento da ZEPH da Ribeira. Outra importante alteração 

trata-se da sua abrangência, que, em função da adequação do instrumento 

Operação Urbana com o Estatuto da Cidade, aprovado em 2001, passou a poder ser 

utilizado para 

 

[...] promover melhorias urbanas, incentivar a função socioambiental 
da propriedade, promover a justiça social, gerar habitabilidade digna, 
preservar valores histórico-culturais, cênico-paisagísticos e 
ambientais significativos para o patrimônio da cidade, promover 
adequação viária, produção ou melhoramentos na infraestrutura, dos 
equipamentos coletivos e dos espaços públicos (NATAL, 2010, p. 
22). 

 

Nesse sentido, a criação de condições favoráveis a novos investimentos na 

área passa a ser fundamental para a requalificação do Centro Histórico de Natal, 

entre outras linhas de ação. Nesses marcos regulatórios, destacam-se a previsão de 

incentivos fiscais e a ampliação do potencial construtivo da área.  



122 

 

Embora não tenha tido resultados efetivos para a recuperação do patrimônio 

histórico, a principal ação realizada após a OUC do Centro Histórico foi a 

implantação do calçadão da Praça Augusto Severo, no bairro da Ribeira, inaugurado 

em 2008 (NATAL, 2010). Além do novo calçadão, a inauguração incluiu a calçada do 

Teatro Alberto Maranhão e o antigo terminal rodoviário, transformado no Museu de 

Cultura Popular Djalma Maranhão.  

O “Largo do Teatro” ou “Largo Dom Bosco”, como ficou conhecida essa 

intervenção, proporcionou uma maior visibilidade do conjunto histórico da área e 

impôs a reorganização do sistema viário (NATAL, 2010).  O custo total da obra foi de 

R$ 3,2 milhões. Nas fotografias 12 e 13, é possível visualizar a Praça Augusto 

Severo após a conclusão da intervenção. 

As demais ações previstas ou não foram implementadas ou foram executadas 

parcialmente, como, por exemplo, o cabeamento subterrâneo da iluminação pública. 

Em relação à isenção do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 

(IPTU), muito pouco foi concedido até 2007, mesmo caso da isenção do Imposto 

Sobre Serviços (ISS), que, como apresentado em Natal (2010, p. 28), tratou-se de 

isenção para a 

 

[...] realização de eventos de diversão pública, em que o ISS cobrado 
reduz de 5% para 2%. Registre-se que esse tipo de concessão não 
está necessariamente atrelado à recuperação ou manutenção de 
imóveis de interesse histórico. 
 

 

Embora com poucos resultados expressivos no que se refere à requalificação 

do Centro Histórico de Natal, podemos atribuir à OUC do Centro Histórico a 

manutenção da demanda por essa requalificação na agenda das políticas públicas 

municipais. Porém, não obstante a continuidade do tema na agenda pública, 

constatamos a ausência de uma gestão coordenada das ações referendadas pela 

OUC do Centro Histórico, como no caso da não instalação do comitê gestor da 

operação bem como da não institucionalização de espaços para a participação de 

moradores, proprietários e demais usuários do Centro Histórico.  
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Mapa 07 – Proposta de limite da Operação Urbana 
Consorciada do Centro Histórico de Natal 
Fonte: NATAL, 2010. 
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Fotografia 26 – Calçadão da Praça Augusto Severo, Ribeira, Natal 
Fonte: Disponível em <www.portalnoar.com>. Acesso em: 26 out. 2010.  

 

 

Fotografia 27 – Calçadão da Praça Augusto Severo, Ribeira, Natal 
Fonte: Pesquisa de campo da autora, 2013. 

 

 

 
Fotografia 28 – Museu de Cultura Popular Djalma Maranhão, Ribeira, Natal 
Fonte: Pesquisa de campo da autora, 2013. 

 

http://www.portalnoar/
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Após a OUC do Centro Histórico de 2007, o principal marco legal existente 

para o Centro Histórico de Natal constituiu-se do seu tombamento como patrimônio 

cultural do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), 

em 2010. Para proceder ao tombamento, o IPHAN elaborou uma série de estudos, 

como a realização de pesquisa histórica e levantamentos de campo, publicou o livro 

Centro Histórico de Natal23 e realizou o inventário de mais de quinhentos imóveis. 

Primeiro conjunto urbano tombado pelo IPHAN no Rio Grande do Norte, o Centro 

Histórico de Natal passou a compreender parte dos bairros da Cidade Alta, da 

Ribeira e das Rocas, totalizando uma área de 91 hectares, com mais de 1.600 

imóveis (CRUZ, 2012). Esse perímetro pode ser melhor visualizado no Mapa 08. 

As estratégias para a intervenção na área tombada são de responsabilidade 

das três esferas do governo, em especial, do poder público municipal e do IPHAN. 

Com o tombamento, aumenta-se o rigor em relação aos processos de renovação 

urbana e ao potencial construtivo da área. Os critérios utilizados pelo IPHAN de 

proteção do conjunto tombado se sobrepõem às legislações locais, como o 

zoneamento de áreas para a preservação histórica e a própria OUC do Centro 

Histórico. Dessa forma, o poder público municipal necessitou se adequar a esse 

novo contexto do tombamento do Centro Histórico, promovendo revisões nas 

normas urbanísticas referentes a esse espaço (NATAL, 2010).  

É importante ressaltar que o IPHAN se configura como um parceiro essencial 

do poder público local na contenção do acelerado processo de destruição do 

patrimônio histórico e arquitetônico da cidade. É sua responsabilidade promover 

ações de proteção e preservação, como o controle sobre as intervenções em bens 

tombados e na área do entorno desses bens; de fiscalização; e de educação 

patrimonial.  

 

 

 

 

 
                                                           

23
 MELO, Carina Mendes dos Santos; SILVA FILHO, Romero de Oliveira e. Centro Histórico de 

Natal. IPHAN: 2007. 
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Mapa 08 – Limites da área de tombamento e do seu entorno no Centro Histórico de Natal, pelo 
IPHAN 
Fonte: NATAL, 2010. 

 

A política de requalificação do Centro Histórico de Natal, a partir de 2010, 

começou a ser regida em função do novo contexto do tombamento pelo IPHAN. A 
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partir disso, as ações de maior visibilidade no cenário político da cidade foram 

aquelas concernentes ao campo da educação. Também foi bastante evidente que, 

com o tombamento, o planejamento urbano para a área passou a ser estruturado no 

formato de uma política que pretende unificar o conjunto de ações isoladas, 

agrupadas em subprojetos.  

A atuação do poder público no sentido da requalificação do Centro Histórico 

de Natal será analisada no tópico a seguir, a partir de estudo sobre a tipologia dos 

projetos desenvolvidos desde a década de 1990, após a publicação da Lei n. 3.942, 

de 09 de julho de 1990, que estabeleceu a Zona Especial de Preservação Histórica, 

os quais, analisados em conjunto, expressam o modelo de gestão adotado. 

 

 

4.2 OS PROJETOS DE REQUALIFICAÇÃO DESENVOLVIDOS NO CENTRO 
HISTÓRICO DE NATAL A PARTIR DOS ANOS 1990  

 

 

O conjunto de informações e dados levantados sobre os projetos 

desenvolvidos no Centro Histórico de Natal, a partir dos anos 1990, apontam para o 

fato de que o objetivo comum das ações de requalificação, independentemente do 

caráter da iniciativa, é retomar as vocações cultural, de lazer, de comércio e 

habitacional. Há uma predominância de projetos realizados ou em execução 

direcionados para o bairro da Ribeira. Os outros bairros, que atualmente compõem o 

Centro Histórico de Natal, só foram alvo de projetos após o tombamento pelo 

IPHAN, em 2010.  

Durante a década de 1990, o único projeto desenvolvido chamava-se 

Fachadas da Rua Chile, executado em 1995. Como o próprio nome apontava, o 

projeto visava principalmente a recuperação de fachadas dos imóveis localizados na 

Rua Chile, Ribeira, além do seu calçamento e da sua iluminação. A recuperação das 

fachadas da Rua Chile promoveu a divulgação de uma série de bares situados 

nessa rua, que representam uma parcela importante do movimento cultural da 

cidade e que sempre realizaram eventos, buscando ascender a vocação cultural e 

comercial da área. Dotada de vários edifícios de valor histórico, a Rua Chile se 

consolidou no cenário cultural da cidade como um espaço relevante, sendo citada 
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em campanhas publicitárias de agentes privados e do próprio poder público como 

marco da história da cidade. Na Fotografia 29, podemos ver a Rua Chile no início do 

século XX, na Fotografia 30, no ano de 1995, logo após as ações de restauro e, na 

31 uma imagem recente da rua. 

 

 

 
Fotografia 29 – Rua Chile, quando ainda era Rua do Comércio, início do século XX 
Fonte: Disponível em: <www.historiarn.blogspot.com>. Acesso em: 17 nov. 2012. 
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Fotografia 30 – Rua Chile, casario restaurado em 1995 
Fonte: NATAL, 2005. 

 

 

Fotografia 31 – Rua Chile em 2013 
Fonte: Pesquisa de campo da autora, 2013. 

 

Na verdade, após a intervenção na Rua Chile, em 1995, não foram realizadas 

outras ações com financiamento do poder público, o que para os proprietários foi 

considerado uma fragilidade desse projeto, já que eles se viam como dependentes 
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de entes públicos para que houvesse a devida manutenção dos imóveis. Para os 

donos de imóveis, a ausência desses investimentos compromete a preservação do 

Centro Histórico. Mesmo sem uma ação contínua para esse espaço, é inegável que 

essa intervenção possibilitou a reutilização de imóveis, muitos dos quais se 

encontravam fechados, alguns apresentando sinais de ruína. 

Esse projeto reforçou uma das bandeiras de um setor do movimento cultural 

da cidade que luta para combater o processo de degrado e estagnação do Centro 

Histórico através da preservação das suas características arquitetônicas e da 

dimensão simbólica da área para a memória e a história de Natal. De acordo com o 

coordenador geral da Casa da Ribeira, Carlos Henrique, o projeto deu visibilidade 

para empreendedores que se instalaram na Rua Chile com uma proposta de 

comércio vinculada à cultura e à história da cidade. Esses empreendedores, no 

início, caracterizavam-se por participarem de manifestações artísticas e culturais e 

movimentos sociais ligados à cultura na cidade: 

 

[...] o grande pioneiro mesmo do nosso grupo foi Paulo Ubarana24, e 
Paulo fez uma coisa que pra gente, a gente sentia que precisava na 
cidade de um espaço aberto com frequência, com uma programação 
diversa e que tinha apelo para todos os tipos de estilo, então a gente 
frequentava a Ribeira de segunda a segunda, era... era terça do rock, 
era quarta não sei de quê, era quinta de não sei mais do quê... então 
a gente tava, eu me peguei várias vezes de segunda a segunda aqui, 
e pensava: “meu Deus, faz uma semana que estou na Ribeira”, então 
já havia um amor por essa Ribeira, fruto de um projeto que era essa 
revitalização de fachada. Não passou muito disso, mas foi uma 
revitalização que trouxe uma visibilidade (Carlos Henrique Lisboa 
Fontes, em entrevista à autora em 2013). 

 

 

No depoimento do entrevistado, percebe-se inclusive que o projeto Fachadas 

da Rua Chile foi responsável por colocar em evidência esse espaço, fazendo com 

que houvesse uma demanda estável de frequentadores que faziam com que 

proprietários de bares mantivessem um funcionamento durante toda a semana, o 

que não acontece hoje em dia.  

Paulo Ubarana (in memorian) era proprietário de um bar na Rua Chile, 

chamado Blackout, atual Galpão 29. Esse bar existia como uma espécie de “âncora” 

da rua, por proporcionar uma movimentação que colocou a Ribeira novamente no 

                                                           
24

 Paulo Ubarana era proprietário de um bar na Rua Chile chamado Blackout.  
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cenário cultural da cidade, por ter uma numerosa clientela e por abrir em vários dias 

durante a semana, com shows musicais, principalmente de rock e blues bem como 

outras atrações artísticas e culturais. Funcionou como Blackout da metade dos anos 

1990 até o início dos anos 200025. Na opinião de Nalva Melo, a intervenção da 

Prefeitura Municipal era importante porque garantia a realização de vários eventos 

da Rua Chile, os quais divulgavam os empreendimentos culturais e de lazer: 

 
 

[...] logo quando eu cheguei, teve aquela efervescência aqui na Rua 
Chile, porque chegou o Blackout, chegou a Lata e tantas outras 
coisas, vários lugares aqui, era cada um por si, não tinha esse 
investimento, tinha a Prefeitura querendo fazer e daí ela usava o 
Largo da Rua Chile, pagava músicos locais para que viessem fazer 
shows ali no Largo e atrair as pessoas aqui para o bairro. Houve 
também um certo cuidado com as pavimentações na época, mas 
nada além disso, incentivos fiscais? Nada disso (Nalva Melo, em 
entrevista à autora em 2013). 

 
Na Rua Chile, permanece até hoje uma série de bares cujos empreendedores 

idealizam a reconstrução do bairro enquanto expressão cultural da cidade. Durante 

as noites dos finais de semana, dezenas de bares nessa rua e nas outras do seu 

entorno26 garantem que o Centro Histórico não permaneça “vazio”, atraindo um 

significativo número de frequentadores. Esses frequentadores são em sua maioria 

jovens da cidade, mas também se percebe a presença de visitantes de outras partes 

do Brasil e de outros países, também do segmento juvenil.    

A execução do projeto Fachadas da Rua Chile correspondeu a uma iniciativa 

do poder público local de reestruturar o bairro da Ribeira de maneira que ele se 

integre ao incremento da atividade turística do município. Porém, como essa 

intervenção na Rua Chile foi bastante pontual e sem continuidade, não foi suficiente 

para reverter o quadro de estagnação presente no Centro Histórico e atrelar o 

turismo cultural ao desenvolvimento econômico local, tendência cada vez mais forte 

nas intervenções em Centros Históricos de outras cidades brasileiras, como 

                                                           
25

 Na matéria “Os anos 90 no clima do Blackout”, destaca-se a história do bar e é divulgado um tributo 
a ele, que ocorreu em novembro de 2011, no Galpão 29. Disponível em: 
<http://tribunadonorte.com.br/noticia/os-anos-90-no-clima-do-blackout/203766>. Acesso em: 10 jun. 
2013. 
26

 Um guia cultural da cidade, chamado “Solto na cidade”, traz em suas edições mensais a sua 
programação cultural. Nele, pode-se ver um aumento nos últimos cinco anos de empreendimentos de 
lazer funcionando no Centro Histórico de Natal/RN. 
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Salvador, Olinda, Recife, São Luís e Ouro Preto.  Para o atual secretário municipal 

de meio ambiente e urbanismo, Marcelo Saldanha Toscano: 

 
 

O principal desafio é você ter bons projetos, executar bons projetos e 
ter verbas para conseguir que esses projetos saiam do papel e sejam 
executados e aí sim depois que você tiver esse Centro Histórico 
revitalizado aí sim você ter um projeto para interligar esse Centro 
Histórico para ter movimento nesse Centro Histórico, você ter um 
projeto que atraia não só os natalenses, mas também os turistas, 
para ter um turismo voltado para o Centro Histórico de Natal que hoje 
é carente disso. Você não vê nos aeroportos, você não vê isso e 
principalmente os europeus vêm à procura dessa história e eu acho 
que precisa incentivar mais isso. Primeiro a gente precisa cuidar dos 
prédios históricos porque muitos deles estão acabados, precisa 
revitalizar esses prédios para depois sim ter uma política voltada 
para isso (Marcelo Saldanha Toscano, em entrevista à autora em 
2012). 

 
No caso de Natal, o turismo, como já discutimos anteriormente, tornou-se 

uma das principais atividades que movimentam a economia da cidade desde a 

última década do século XX. A estratégia priorizada na promoção desse setor na 

cidade, ao privilegiar o turismo de “sol e mar”, configura-se como mais um desafio 

para a sua consolidação no Centro Histórico. Como aponta o superintendente do 

IPHAN-RN, Onésimo Santos, faltam incentivos para estabilizar o setor na área: 

 
 

[...] um dos objetivos do projeto é que ao final o Centro fique pronto 
para o turismo cultural e aí o que deve ser feito depois é trazer os 
turistas, as empresas que trazem os turistas, e agências trazerem os 
turistas para cá, levar para o forte dos Reis Magos, mas trazer para 
cá também, mas tem que ter o que mostrar, tem que ter a mínima 
estrutura, pois pra ver o Centro Histórico como está, naquele estado, 
atualmente, é difícil, não há estacionamento, por exemplo, para os 
ônibus de turismo, onde os ônibus vão ficar? [...] Mas às 16h passa 
um ônibus aqui daqueles abertos com os turistas, passam pra ver 
basicamente os monumentos que estão em bom estado, felizmente 
que se visitam, mas é um turismo, como eu disse, é praticamente de 
aventura. Mas um turismo daqueles que você desce, caminha um 
pouco pela rua, não é?, para isso está faltando um pouco de 
incentivo, tem que se preparar de fato o lugar para que os turistas 
venham (Onésimo Santos em entrevista à autora em 2013). 

 
 

Em 2003, numa tentativa de apoiar o setor turístico no Centro Histórico, o 

poder público local criou o projeto “Corredor Cultural Ribeira-Rocas”. Entre outras 
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obras, foi prevista a criação de estações de transferência27 em duas importantes 

avenidas da Cidade Alta, a Avenida Rio Branco e a Metropolitana, as quais foram 

concluídas e se encontram em funcionamento. Na Ribeira, estava programada a 

instalação de um terminal intermodal com ônibus-trem-barco, que ainda não se 

efetivou, em parte, devido a não execução do projeto do terminal de passageiros, 

que compõe a grande obra de reestruturação do porto de Natal.  

Um dos obstáculos para a reestruturação do porto de Natal tem sido o não 

estabelecimento de um entendimento comum entre o poder público local e os 

moradores da Área Especial de Interesse Social (AEIS) do Maruim, localizada no 

bairro da Ribeira, vizinho ao terreno do porto. Para a execução do projeto original, 

onde se localiza a comunidade do Maruim, está prevista a instalação de um pátio 

para a movimentação de contêineres.  

Até o presente momento, ainda há incerteza em relação aos 

encaminhamentos sobre a permanência ou saída dos moradores da comunidade do 

Maruim. Alguns estudos foram encomendados pela Prefeitura Municipal sobre a 

AEIS do Maruim, os quais apresentam diagnósticos e perfis sociais, econômicos, 

culturais e ambientais da comunidade.  

Assim, é possível afirmar que o poder público local tem pleno conhecimento 

sobre a realidade em que se encontra inserida a população do Maruim, resta saber 

por que ainda não foi dado nenhum passo no sentido da efetiva negociação com os 

moradores sobre a remoção da comunidade.  

Diante desse impasse, questionamo-nos: será que o modelo de gestão que 

prevalecerá no caso da AEIS do Maruim terá alguma semelhança com o projeto de 

urbanização da AEIS do Passo da Pátria? Esse projeto caracterizou-se por ter tido 

uma implementação que não privilegiou uma efetiva participação da comunidade, 

em que várias reivindicações desta não foram contempladas, como a revisão dos 

valores da indenização para os moradores que optavam por deixar a área ou, ainda, 

para os moradores que escolhiam permanecer na AEIS do Passo da Pátria, não foi 

levado em consideração que eles possuíam situações diferentes em relação ao tipo 

e tamanho de suas moradias. Dessa forma, os moradores que possuíam uma 

                                                           
27

 São paradas de ônibus integradas em um sistema que permite a utilização de dois ônibus num 
período de uma hora, pagando o valor de uma passagem. 
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residência maior do que a casa ofertada pelo referido projeto tornaram-se 

insatisfeitos com os resultados da intervenção (SOUZA, 2007).   

Entre outras questões, queremos chamar a atenção para o fato de que uma 

situação de remoção de moradores é no mínimo delicada e muito complexa, 

requisitando a abertura dos gestores para o aprofundamento do diálogo na 

construção de soluções e alternativas para as demandas impostas num contexto de 

requalificação.  

Nas Rocas, destaca-se a reforma da Praça do Sol no Canto do Mangue, do 

Mercado do Peixe, do Mercado Público e a construção do Museu da 2ª Guerra 

Mundial. A reforma da Praça do Canto do Mangue foi concluída em 2008 mantendo-

se os comerciantes que trabalhavam na região há mais de quarenta anos. Porém, 

lacunas primárias são percebidas por qualquer visitante menos atento, como, por 

exemplo, a ausência de banheiro público que dê suporte aos dois quiosques da 

praça.  

 

 

Fotografia 32 – Praça do Sol no Canto do Mangue em 2013 
Fonte: Pesquisa de campo da autora, 2013. 
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O empecilho de ter que se deslocar até o Mercado do Peixe para usar o 

banheiro, que apresenta sérios problemas de manutenção e até de falta de água, 

prejudica a salubridade do ambiente e consequentemente o conforto dos clientes.  

No Mercado do Peixe, a ausência de projetos que deem visibilidade ao lugar 

e o valorizem faz com que tenha tido a adesão de poucos comerciantes, que 

preferem a rua, onde são mais vistos e, portanto, mais visitados. A reforma do 

Mercado Público das Rocas ainda não está concluída e a construção do Museu da 

2ª Guerra Mundial sequer foi iniciada28. 

No âmbito do corredor cultural, após as ações descritas o poder público local 

criou em 2009 um roteiro para visitação chamado “Circuito Histórico”, que 

corresponde a um guia dos principais monumentos históricos e arquitetônicos de 

Natal. O Circuito Histórico é formado por 28 pontos, como pode ser visto na Figura 

03. 

Ainda que seja preciso investir em equipamentos urbanos para viabilizar o 

setor turístico no Centro Histórico de Natal e concretizar ações de restauro e 

preservação do patrimônio histórico e cultural da área, iniciativas como a divulgação 

do roteiro do Circuito Histórico Cidade Alta-Ribeira tem refletido de maneira positiva 

na revalorização do Centro Histórico. Obviamente, o peso de ações educativas não 

é suficiente para a obtenção de resultados que garantam a permanência do setor no 

Centro Histórico. 

 

                                                           
28

 Dados [coletados] a partir da observação realizada na pesquisa de campo da autora. 
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Figura 03 – Roteiro Circuito Histórico Cidade Alta-Ribeira

29
  

 

                                                           
29

 Mapa presente em folheto informativo da Prefeitura Municipal de Natal. 
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Já no ano de 2005, a Prefeitura municipal elaborou e iniciou a implementação 

do Plano de Reabilitação de Áreas Centrais (PRAC), Ribeira, o qual tem como 

objetivo geral estimular e desenvolver aspectos físicos e socioculturais do Centro 

Histórico de Natal, numa parceria com o Ministério das Cidades. Esse Plano parte 

da percepção de que 

 
 

[...] a Ribeira se encontra hoje – e isso é importante tendo em vista a 
entrada em operação da Ponte Newton Navarro – em um extremo 
oposto de Natal com respeito ao adensamento metropolitano, pode-
se afirmar que é ainda menor a acessibilidade relativa do bairro 
considerando o conjunto da Região Metropolitana. [...] a Ribeira vem 
seguindo um processo de “isolamento”, melhor dizendo, de perda de 
atratividade (NATAL, 2005, p. 14). 

 
 

O plano de 2005 objetivou implementar ações voltadas ao sistema de 

esgotamento sanitário da Ribeira e bairros adjacentes, em curto e médio prazo; 

também estava previsto um projeto de drenagem das águas pluviais da região 

Ribeira-Rocas-Cidade Alta; além disso, outros voltavam-se a solucionar problemas 

de circulação e transportes. Nesse setor, a obra mais importante executada foi a 

reestruturação do calçadão da Praça Augusto Severo.  

Identificamos que foram realizados diversos estudos no âmbito do PRAC – 

Ribeira, os quais avaliamos que são fundamentais para uma intervenção 

responsável e sustentável no Centro Histórico, como estudos de viabilidade contidos 

em dossiês; levantamentos de uso do solo; ou, ainda, o Projeto Técnico Social – 

Análise Socioeconômica de Dados Secundários, que apresenta um perfil completo 

sobre as características demográficas, educacionais, habitacionais, de emprego e 

renda e de mobilidade do bairro da Ribeira e sua região. 

O mais próximo de uma intervenção efetiva se deu com a elaboração, em 

julho de 2007, do projeto Rehabitar, o qual trata do tema da habitação nas áreas 

centrais de Natal. O Rehabitar é fruto de uma parceria estabelecida desde 2001 

entre a Prefeitura Municipal de Natal, a Caixa Econômica Federal e o Programa 

Cidade Brasil da Embaixada da França. Embora haja um hiato de seis anos entre o 

início da parceria e a estruturação de um projeto, o programa foca em seis vertentes 

promissoras na requalificação do Centro Histórico de Natal: 1 – Reuso de imóveis 

públicos e privados, tendo como foco o uso habitacional; 2 – Reabilitação de 
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espaços públicos; 3 – Dinamização de atividades (culturais, de lazer, sociais, 

turísticas e econômicas); 4 – Qualificação ambiental, incluindo a preservação do 

acervo arquitetônico e cultural; 5 – Acessibilidade; e 6 – Recuperação das vantagens 

imobiliárias provenientes dos investimentos públicos (NATAL, 2007b).  

Os estudos que tratam do tema da requalificação de Centros Históricos, seja 

no Brasil, seja em outros países com uma maior tradição na preservação patrimonial 

(BIDOU-ZACHARIASEN, 2006; VARGAS; CASTILHO, 2009; VIEIRA, 2008), 

demonstram que o incentivo ao uso habitacional tem se tornado uma importante 

estratégia para elevar o dinamismo dessas áreas. O consenso em torno da 

necessidade de promoção da habitação na requalificação de Centros Históricos 

baseia-se no fato de que pessoas vivenciam o seu dia a dia em seu local de 

residência, atraindo a oferta de vários serviços, como padarias, mercearias, 

farmácias, supermercados etc. Além disso, outro fator favorável à habitação no 

Centro Histórico corresponde ao potencial que a maioria desses espaços apresenta 

como infraestrutura consolidada e à sua localização estratégica, que, a depender do 

fator mobilidade e acessibilidade, pode se interligar aos grandes eixos, locais de 

trabalho e de comércio. 

Para a elaboração da proposta do Rehabitar, foram identificados pela 

Prefeitura Municipal 15 prédios a serem alvos de estudos de viabilidade para o uso 

habitacional, dos quais foram selecionados cinco para serem os primeiros 

restaurados e reformados, quais sejam: Bila; Paris em Natal; Arpege/Galhardo; Nova 

Aurora e Tavares de Lira. A Caixa Econômica Federal (CEF), com a contrapartida da 

Prefeitura Municipal, subsidiou um programa de habitação de interesse social.  

Entre esses cinco prédios, o edifício Bila, em 2006, foi reformado pela 

iniciativa privada, que o adquiriu do antigo proprietário. A Prefeitura Municipal 

forneceu ao novo proprietário todos os estudos e os projetos pretendidos para o 

edifício Bila. Assim que a reforma do Bila foi concluída, este teve seus apartamentos 

ocupados. Com relação ao outros quatro edifícios, não houve êxito na negociação 

com os proprietários. 
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Fotografia 33 – Edifício Bila antes da 
reforma para uso habitacional 
Fonte: NATAL, 2007b. 

Fotografia 34 – Edifício Bila depois da reforma para 
uso habitacional 
Fonte: Disponível em: 
<www.haroldomaranhão.blogspot.com>. Acesso em: 
12 fev. 2013. 

 
 
 

O edifício Bila pode ser tomado como um exemplo exitoso para o projeto 

Rehabitar. A demanda foi bem maior do que a oferta de apartamentos, 

demonstrando que promover a habitação nos edifícios antigos da Ribeira é viável 

economicamente. Além disso, os preços dos apartamentos foram acessíveis à 

parcela média da população. Ainda assim, não é possível afirmar que essa 

intervenção tem contribuído para que se processe uma gentrificação no bairro. 

Sobre a composição dos moradores que aderiram à residência no Bila, após o 

Rehabitar, Nalva Melo diz que estes foram atraídos pela moradia no bairro: 

 
 

[...] porque é central, porque em um raio de cem quilômetros você 
tem hospital, você tem supermercado, você tem tudo aqui, não 
precisa nem de carro, então é perfeito morar aqui, só que as pessoas 
não têm esse costume de morar em centro, né?! Essa coisa de 
valorizar o Centro Histórico, mas isso tá mudando muito, bastante, 
inclusive no começo as pessoas que estavam morando aqui talvez 
nem entendessem muito da história do lugar, mas, hoje, tá se 
formando assim, a maioria são artistas; tem Henrique Fontes, tem 
Alexandre Gurgel, que é jornalista também, tem outro menino que é 
publicitário, então acaba que tá se formando, acaba que está sendo 
habitado por pessoas exatamente que sabem valorizar esse lugar 
(Nalva Melo em entrevista à autora em 2013). 
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Para avançar na implementação do Rehabitar, a Prefeitura Municipal investiu 

em outro imóvel, também alvo de estudos para reuso. O Edifício do Hotel Central foi 

comprado pela Prefeitura de Natal, em 2007, e cedido à CEF para ser utilizado em 

programas de habitação de interesse social. Essa linha de atuação, habitação de 

interesse social, denota que o caráter da intervenção gerida pela Prefeitura 

Municipal, no âmbito do Rehabitar, reflete a intencionalidade de promover um 

processo de conservação integrada, mantendo o que é de origem da área e 

privilegiando a diversidade social.  

 
 
 

 
Fotografia 35 – Edifício Hotel Central 
Fonte: NATAL, 2007b. 

 
 

Em 2010, foi instalado pela prefeitura um albergue municipal no Edifício do 

Hotel Central, o qual pode atender cerca de 72 pessoas em situação de rua no 

horário das 17hs às 09hs. O albergue possui alas feminina e masculina, os quartos 

comportam até quatro pessoas e um departamento de qualificação profissional que 

encaminha as pessoas atendidas para cursos profissionalizantes, oficinas e 
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palestras que são oferecidos pela SEMTAS – Secretaria Municipal de Trabalho e 

Assistência Social30. 

 

 

Fotografia 36 – Albergue municipal em funcionamento no antigo Edifício do Hotel Central 
Fonte: Pesquisa de campo da autora, 2013. 

 

 

Outra vertente do Rehabitar é o subprojeto “Becos e Travessas”, o qual 

objetiva transformar em vias de pedestres as Travessas Aureliano, José Alexandre 

Garcia, México, Argentina, Venezuela, o Beco da Quarentena e o Cais da Tavares 

de Lira (NATAL, 2007b). No âmbito desse subprojeto, até o ano de 2013, foi 

realizada a requalificação apenas da Travessa José Alexandre Garcia.  

 

                                                           
30

 Fonte: Disponível em: <http://nominuto.com/noticias/cidades/natal-cria-albergue-para-pessoas-em-
situacao-de-risco/55989/>. 



142 

 

 
 
Fotografia 37 – Travessa José Alexandre Garcia após a reforma 
Fonte: Pesquisa de campo da autora, 2012. 
 

 
 
Fotografia 38 – Travessa Venezuela 
Fonte: Pesquisa de campo da autora, 2013. 
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Fotografia 39 – Travessa Argentina 
Fonte: Pesquisa de campo da autora, 2013. 

 

 

Fotografia 40 – Travessa México 
Fonte: Pesquisa de campo da autora, 2013. 
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Constatamos que o PRAC – Ribeira permaneceu como referência para 

qualquer intervenção no Centro Histórico de Natal até 2010, quando ocorreu o 

ingresso do município no programa do Governo Federal chamado de Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC) – Cidades Históricas. Esse programa foi lançado 

no ano de 2009, correspondendo a uma iniciativa do Governo Federal, caracterizada 

por ser uma política transversal que envolve o Ministério da Cultura, os Ministérios 

das Cidades, da Educação e do Turismo, além de agências como o Banco Nacional 

de Desenvolvimento Social (BNDES) e Caixa Econômica Federal (IPHAN, 2009a). 

No texto do PAC – Cidades Históricas, a participação da sociedade civil é vista como 

fundamental à execução do programa: 

 
 

O PAC Cidades Históricas traz outro dado novo: a participação da 
sociedade em todas as etapas de formulação e execução dos Planos 
de Ação, identificando-se os papéis que os diversos atores sociais 
devem desempenhar em cada uma. Por isso, um dos primeiros 
passos é a identificação dos agentes locais (IPHAN, 2009a, p. 5). 

 
De acordo com o programa, o fomento à participação consiste num ganho da 

gestão dos Centros Históricos, tendo em vista que, através de processos de 

participação da sociedade, é possível elencar as prioridades mais condizentes com 

as demandas postas na realidade. Para os municípios, a recomendação da instância 

federal é que essa participação deve abranger o maior número possível de atores 

sociais, os quais, em interação com o poder público e o setor privado, devem 

elaborar propostas que possam ser incluídas no campo de seis objetivos: 

 
 

1. Promover a requalificação urbanística dos sítios históricos e 
estimular usos que garantam o seu desenvolvimento econômico, 
social e cultural; 
2. Investir na infraestrutura urbana e social; 
3. Ampliar o financiamento para a recuperação de imóveis 
privados; 
4. Recuperar monumentos e imóveis públicos com destinação de 
uso de interesse social; 
5. Fomentar o desenvolvimento das cadeias produtivas locais; 
6. Promover o patrimônio cultural, o intercâmbio, a formação e a 
capacitação de agentes, técnicos e gestores (IPHAN, 2009a, p. 21-
23). 
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A análise das características desses objetivos, bem como das linhas de ação 

propostas para cada um31, demonstra que esse programa aborda os princípios do 

modelo de gestão baseado na Conservação Urbana Integrada. Entre eles, 

destacamos: a manutenção das estruturas físicas e sociais e a inserção destas em 

novos usos e funções; o fomento à participação e a promoção da habitação social, 

ambas voltadas à garantia da manutenção da população que sempre permaneceu 

morando nos Centros Históricos das cidades brasileiras e no seu entorno; e a 

legitimação da diversidade social inerente a esses espaços.  

A ação mais evidente implementada após o tombamento do Centro Histórico 

de Natal, sob a responsabilidade do IPHAN, é relativa à área da educação 

patrimonial. Constatamos que campanhas de sensibilização para a preservação e 

proteção da área foram realizadas, em formatos de oficinas, as quais estavam 

voltadas para proprietários e moradores, comerciantes e empresários, educadores 

de escolas da rede pública e profissionais que atuam no campo da preservação do 

patrimônio arquitetônico e urbanístico de Natal. Essas oficinas tinham como objetivo:  

 

[...] informar a população sobre o tombamento do Centro Histórico de 
Natal e suas implicações práticas, bem como sensibilizar os 
natalenses para a importância da participação de todos na 
preservação efetiva desse patrimônio nacional32.  

 

  

O Seminário de Educação Patrimonial promovido pelo IPHAN em parceria 

com os governos federal, estadual e municipal contribuiu para que o debate sobre as 

formas de atuação e intervenção no Centro Histórico fosse retomado recentemente. 

Para o atual superintendente do IPHAN-RN, a educação patrimonial é fundamental 

para reverter o quadro de descaracterização do patrimônio histórico e 

consequentemente diminuir a necessidade de ações de fiscalização. Para Onésimo 

Jerônimo dos Santos, 

 

O ideal seria não ser necessário fiscalizar, porque se tivéssemos 
ações de educação tão eficientes que as pessoas tomassem 
consciência de preservar esse patrimônio que eles receberam e que 
vão deixar para os filhos [...], mas todas essas ações têm um limite, 

                                                           
31

 Para maiores detalhes, ver IPHAN (2009a). 
32

 Texto retirado do folder da programação do seminário Educação Patrimonial: o centro histórico de 
Natal em foco, o qual foi realizado pelo IPHAN no período de 12 a 28 de abril de 2012. 
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nunca atingirá cem por cento dos objetivos, por isso há a 
necessidade dessa fiscalização, que está prevista no decreto de lei 
25 de 1937, que criou o IPHAN, está previsto aí as ações de 
fiscalização, multas e etc. (Onésimo Jerônimo dos Santos, em  
entrevista à autora em 2013). 

 

 

Em Natal, acompanhamos duas oficinas das três que ocorreram para a 

elaboração do plano de ação para o Centro Histórico no âmbito do PAC – Cidades 

Históricas. A primeira oficina ocorreu em Brasília/DF, da qual participaram a 

Superintendência do IPHAN-RN e a sua equipe técnica. As oficinas participativas 

são uma exigência do programa para legitimar a formulação do plano de ação 

(IPHAN, 2009a). Em Natal, a segunda oficina foi realizada em 28 de setembro de 

2009 e a terceira, no mês seguinte, no dia 23 de outubro de 2009.   

Em ambas, identificamos um reduzido número de participantes que 

representavam as associações da sociedade civil que atuavam na preservação do 

Centro Histórico de Natal. Além disso, outro complicador em relação à questão da 

participação foi o fato de os agentes organizacionais locais, no caso a 

Superintendência do IPHAN-RN e a Prefeitura Municipal, terem privilegiado a 

apresentação de uma proposta de plano de ação para conhecimento e eventual 

consulta dos participantes e não a construção desse plano conjuntamente com a 

sociedade civil. As duas oficinas foram realizadas no período de um turno do dia, 

inviabilizando qualquer aprofundamento do debate sobre a proposta apresentada. 

Na ata da 2ª oficina, o próprio IPHAN-RN reconhece a baixa participação: 

 
 

A já mencionada 2ª Oficina Participativa ocorreu [...] com 
participação de parte das entidades convidadas. Estimava-se um 
maior comparecimento, muito embora, era de conhecimento que o 
pouco tempo disponível entre a data de definição da Oficina e a 
realização da mesma poderia comprometer o desempenho do 
evento. Neste sentido, vale ressaltar que a cooptação dos parceiros 
ainda se configura como um dos principais entraves do projeto 
(IPHAN, 2009b, p. 5).  

 
 

No texto institucional, chama-nos atenção o fato de que, mesmo 

reconhecendo que o número de presentes não era satisfatório, foi mantida a data da 

2ª oficina pelo IPHAN-RN. Nessa oficina, os poucos participantes puderam conhecer 

a proposta do PAC – Cidades Históricas para Natal e fazer algumas sugestões, 
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como a ampliação do perímetro considerado no programa, incluindo o bairro do 

Alecrim, ao lado dos outros bairros já indicados como alvos das ações: Cidade Alta, 

Ribeira, Rocas, Santos Reis, Tirol e Petrópolis.  

Essa oficina também tinha como principal finalidade a legitimação dos 

objetivos gerais e específicos elaborados pelo IPHAN, pela Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente e Urbanismo (SEMURB) e pela Fundação Capitania das Artes 

(FUNCARTE). Ao final da oficina, estavam oficializados cinco objetivos gerais: 

 
 

1. Melhorar e ampliar a infraestrutura existente na área de 
interesse histórico, bem como em seu entorno imediato, a fim de se 
consolidarem ações que incentivem o uso e a vivência dos espaços; 
2. Implementar atividades, programas e ações de fomento cultural 
e educação patrimonial a fim de salvaguardar, ampliar o 
conhecimento e estimular a formação de identidade com o patrimônio 
material e imaterial da cidade; 
3. Intensificar as ações de incentivo ao turismo nas áreas de 
interesse histórico, criando estrutura necessária para a instalação de 
programas e equipamentos para a recepção dos turistas e para a 
incorporação de tal atividade pelos habitantes locais; 
4. Promover o uso habitacional no Centro Histórico, revertendo o 
processo de esvaziamento, atraindo novos usos e garantindo a 
preservação dos imóveis de valor; 
5. Revisar e ampliar a legislação vigente, garantindo um maior 
poder de fiscalização por parte dos órgãos competentes e 
promovendo a proteção necessária ao patrimônio edificado do centro 
histórico da cidade (IPHAN, 2009b, p. 21-23). 

 
 

Os objetivos gerais elaborados são coerentes com a proposta geral do PAC – 

Cidades Históricas. Observamos uma tendência em instalar-se um modelo de 

gestão baseado na Conservação Urbana Integrada, porém essa tendência é posta 

em dúvida devido à forma como se deu o processo de participação da sociedade 

civil, sendo na nossa avaliação mais consultivo do que deliberativo. Nessa oficina, a 

lacuna na participação foi bastante evidente a partir de um depoimento de uma 

participante, que se apresentou como representante da comunidade do Maruim, a 

qual questionou os rumos propostos para a remoção da comunidade, não obtendo 

respostas por parte dos agentes organizacionais presentes33. O PAC – Cidades 

Históricas de Natal engloba a reforma do porto de Natal e nessa reforma está 

prevista a remoção da Área Especial de Interesse Social (AEIS) do Maruim. Um 

                                                           
33

 Dados obtidos a partir da observação direta realizada em pesquisa de campo. 
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diálogo permanente entre agentes organizacionais e comunidade é o primeiro passo 

para que o processo de implementação da política de requalificação não se dê de 

maneira autoritária, sem levar em consideração os anseios da comunidade. 

A 3ª oficina realizada pelo IPHAN sobre o PAC – Cidades Históricas durou 

menos do que quatro horas e consistiu na apresentação das ações que estariam 

presentes no Plano de Ação (literalmente apresentação, pois o tempo foi tão curto 

que até o debate foi comprometido). Os participantes assistiram atentos à 

apresentação de uma média de cinco a seis ações para cada objetivo. Ao final, o 

encaminhamento dado foi o repasse pelo IPHAN-RN, por e-mail, aos presentes de 

uma tabela onde eles preencheriam as suas sugestões de projetos, com previsão de 

prazos e gastos, a qual deveria ser reenviada em no máximo quatro dias. Em 

contato com a referida tabela, vimos um documento nada simples de operar. Só 

esse fato bastaria para questionar tal encaminhamento, mas vários outros 

problemas se encontram nesse tipo de atitude, como o fato de que a interação das 

sugestões estaria completamente comprometida. Contudo, foi assim que se deram 

as chamadas “oficinas participativas”, organizadas para elaborar o plano de ação do 

PAC – Cidades Históricas de Natal. 

Nem mesmo o tombamento do Centro Histórico contribuiu para que o debate 

sobre o PAC – Cidades Históricas fosse retomado, prevalecendo um 

desconhecimento sobre o teor da proposta final do plano de ação. Ao que parece, a 

morosidade entre a aprovação do programa e a apresentação do plano de ação 

configurou-se também como uma realidade entre as outras cidades contempladas, 

pois, em março de 2013, a cidade de Natal foi a primeira a entregar o seu plano de 

ação, composto por 16 projetos. Em Natal, ainda tivemos outro agravante no que diz 

respeito ao contexto político da gestão municipal, o fato de que, durante os anos de 

2009 a 2012, a Prefeitura foi considerada em várias pesquisas como a pior dos 

últimos anos, chegando a ocupar o primeiro lugar no ranking das piores 

administrações municipais do país34. De acordo com alguns entrevistados, esse 

                                                           
34

 Uma pesquisa realizada pelo instituto IBOPE, em 2012, demonstrou que para 92% da população a 
então prefeita Micarla de Sousa foi a pior gestora avaliada entre todos os administradores de capitais 
brasileiras. Apenas 1% dos entrevistados afirmaram que a gestão de Micarla é “ótima ou boa”. 92% 
afirmaram que é “ruim ou péssima” (Disponível em: <http://saltonarede.com/2012/09/19/pesquisa-
aponta-micarla-de-souza-como-a-pior-prefeita-do-brasil/>. Acesso em: 09 mar. 2013). 

 



149 

 

período foi de perdas para o processo de requalificação do Centro Histórico, como 

afirma o presidente da ASCERN: 

 
 

[...] nós temos o debate do PAC das Cidades Históricas, inclusive a 
administração da prefeita Micarla de Sousa teve um abandono da 
Cidade e consequentemente do bairro da Ribeira e deixou passar. 
Nós tivemos prazos, onde o ente público tinha recursos pra restaurar, 
mas os prazos expiraram (Itamar Manso Maciel Júnior, em entrevista 
à autora em 2013). 

 
 

O plano de ação do PAC – Cidades Históricas de Natal não está disponível 

para consulta pública, nem mesmo em contato com a SEMURB foi possível 

conhecê-lo na íntegra. Os gestores têm feito sigilo quanto a esses projetos, 

alegando que eles serão conhecidos na oportunidade do lançamento do programa 

em Natal, previsto para acontecer ainda em 2013. Entre os entrevistados, ao serem 

questionados sobre o conhecimento acerca do PAC – Cidades Históricas e sobre a 

avaliação que faziam do processo de formulação e elaboração desse programa, foi 

comum respostas que apontam para o não conhecimento sobre o teor geral do 

projeto e uma percepção crítica sobre o que sabem que está proposto para Natal, 

como podemos perceber na fala de Carlos Henrique: 

 
 

[...] o projeto que tem aprovado com verba do PAC de quarenta e 
quatro milhões vai revitalizar fachadas e são sessenta e duas 
fachadas com tintas e iluminação, “beleza”, mas isso dura um ano e 
depois de um ano se isso não for ocupado propriamente, se não der 
função, se não tiver melhoria da iluminação e do problema maior de 
segurança pública, né?! Mas, se não criar pelo menos uma área de 
interesse da segurança pública, dificilmente vai mudar, além dos 
incentivos fiscais que têm que ser garantidos, que é uma lei que “tá” 
sendo reeditada, né?! [...] eles também estão com essa promessa de 
reeditar e incentivar os empresários a virem para cá, só que se esse 
conjunto todo não for feito, além de fomento constante à participação 
[...], eu continuarei vendo a revitalização da Ribeira com muito 
ceticismo, por conta desses dezesseis anos, eu já vi essa 
revitalização duas vezes, uma de fachada e outra de calçada e não 
saiu disso [...] Revitalizar é dar função, criar pertencimento, incentivar 
uma educação patrimonial e incluir esse espaço da cidade como um 
espaço de interesse para o turismo, para o comércio [...] tudo que 
tem hoje não contempla nada disso, as ações são feitas só pra ficar 
bonito (Carlos Henrique Lisboa Fontes, em entrevista à autora em 
2013). 
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Após o PAC – Cidades Históricas, percebe-se que existe a intencionalidade 

de que os vários projetos de requalificação do Centro Histórico de Natal passem a 

ser implementados, levando em consideração os resultados da interação de ideias 

que foram articuladas em algumas oficinas realizadas pelo IPHAN desde a criação 

da Superintendência estadual do Rio Grande do Norte no ano de 2009. O fomento à 

participação é extremamente necessário diante de um contexto de retomada de 

investimentos do setor privado no mercado imobiliário na área central de Natal, 

particularmente no bairro da Ribeira, para que não se comprometa a diversidade 

social do Centro Histórico. 

Passadas mais de duas décadas de proposições e intervenções relativas à 

requalificação do Centro Histórico de Natal, o poder público municipal apresentou 

um conjunto de projetos isolados, que mostram diferentes ações agrupadas em 

subprojetos, marcados ora por investimentos insuficientes para garantir a sua 

continuidade, ora pela completa ausência de investimentos na conservação urbana 

integrada da área. Para uma melhor compreensão dos entraves e desafios que 

estão postos à gestão do Centro Histórico de Natal, apresentaremos a seguir uma 

avaliação do processo de implementação de intervenções angariadas pelo poder 

público municipal nos últimos vinte anos, a qual considera a visão dos gestores e 

dos atores sociais e políticos locais bem como os dados apresentados até aqui.  

  

 

4.3 A POLÍTICA DE REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE NATAL: 
UMA PROPOSTA DE GESTÃO INTEGRADA? 

 
 

A valorização de áreas históricas no interior de uma cidade, como os Centros 

Históricos, é um dos fatores e princípios básicos que compõem o campo da 

sustentabilidade dos processos de desenvolvimento urbano. Isso ocorre porque 

preserva características patrimoniais específicas e garante a permanência das 

diversidades locais, as quais são alvos de políticas, planos e projetos urbanos, 

desde as últimas três décadas do século XX. “São basicamente lugares de vivência, 

nos quais a presença humana é essencial à sua existência (ZANCHETI; JOKILETO, 

1997). Assim, o patrimônio dos sítios urbanos compreende os objetos e os 
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processos que têm valor para as pessoas para serem passados para as futuras 

gerações” (ZANCHETI; HIDAKA, 2011, p. 45-46).  

A partir dos anos 1990, intensificou-se na gestão urbana de Natal a 

preocupação em associar a imagem do município com o cuidado do seu patrimônio, 

representado aqui neste estudo pelo Centro Histórico de Natal. O Centro Histórico 

passou a ser uma preocupação crescente e a ter uma presença constante nas 

discussões sobre o desenvolvimento da cidade e no seu planejamento urbano. 

Nesse processo, foi relevante a elaboração de planos que buscaram reverter a 

situação de abandono e o quadro de degrado que, ainda na atualidade, prevalecem 

na paisagem dos bairros da Cidade Alta e da Ribeira.  

Atualmente, o êxito de intervenções urbanas em Centros Históricos encontra-

se fortemente associado à articulação da noção de conservação urbana integrada. 

Dessa forma, promover a conexão da gestão dos Centros Históricos com a gestão 

urbana das cidades corresponde a articular a preocupação com o patrimônio 

histórico à coesão social, à dinamicidade econômica e à melhoria da qualidade de 

vida das pessoas. 

A gestão de programas de requalificação de Centros Históricos envolve 

diversas dimensões no processo de intervenção, porém para a presente avaliação 

priorizamos como foco três indicadores: a) as ações de conservação e preservação 

do patrimônio histórico, destacando se estas permitem tanto a manutenção das 

características patrimoniais como a incorporação de novos usos e funções; b) o 

fomento ao uso residencial, sendo este um elemento essencial para perceber se 

está sendo priorizada a substituição de parcelas mais pobres da população que 

permaneceram habitando o centro ou seu entorno por outras camadas mais 

abastadas da sociedade; e c) a interação e atuação dos atores sociais diretamente 

envolvidos no processo, ou seja, buscamos identificar se é possível afirmar que os 

processos de gestão são inovadores no sentido de configurarem-se como gestões 

democráticas. Esses indicadores são de natureza qualitativa e correspondem a um 

recurso metodológico para avaliarmos a gestão do Centro Histórico de Natal a partir 

da política de requalificação que caracterizamos neste capítulo. De acordo com 

Jannuzzi (2001, p. 20-21), 

 

os indicadores subjetivos ou qualitativos [...] correspondem a 
medidas construídas a partir da avaliação dos indivíduos ou 
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especialistas com relação a diferentes aspectos da realidade, 
levantadas em pesquisa de opinião pública ou grupos de discussão. 
Índice de confiança nas instituições, notas avaliativas sobre a 
performance dos governantes são alguns dos indicadores subjetivos 
mais periodicamente produzidos. 

 

 

No campo teórico-temático da avaliação de políticas públicas, os indicadores 

qualitativos podem ser usados para medir a eficiência, eficácia ou efetividade de 

uma determinada política implementada. Em nosso estudo, partimos da hipótese de 

que quanto mais efetiva a política de requalificação do Centro Histórico de Natal 

maior a proximidade da gestão com as proposições da conservação urbana 

integrada. Dessa forma, os indicadores que selecionamos permitem demonstrar os 

efeitos da política de requalificação do Centro Histórico de Natal, ou seja, em que 

medida essa política vem contribuindo para reverter o quadro de abandono da área, 

para reforçar a diversidade social inerente a esse espaço e para fomentar a 

participação e o engajamento de diferentes atores sociais diretamente envolvidos 

com a sua dinâmica urbana.  

O principal aporte metodológico para o uso desses indicadores na presente 

pesquisa foi a apreensão do depoimento dos entrevistados, os quais correspondem 

a atores sociais e agentes organizacionais do poder público. Associamos a 

percepção e a avaliação dos entrevistados sobre a gestão do Centro Histórico de 

Natal aos dados que utilizamos para caracterizar em que realidade encontra-se esse 

espaço.  

As ações de conservação e preservação do patrimônio histórico passaram a 

ser mais abrangentes a partir dos anos 1990, deixando de considerar imóveis ou 

monumentos isolados para voltar-se a uma ideia de conjunto. Embora sejam poucos 

os imóveis restaurados para a incorporação de novos usos e funções, podemos 

dizer que, ao estabelecer uma série de normas voltadas à regulamentação de 

intervenções no Centro Histórico de Natal, o poder público local conseguiu frear um 

processo acelerado de renovação urbana vivenciado nos bairros de Cidade Alta e 

Ribeira. Além disso, embora esse tipo de ação ainda se apresente de maneira 

pontual quando pensamos no conjunto do Centro Histórico, intervenções com os 

projetos Fachadas da Rua Chile, Becos e Travessas e Rehabitar possibilitaram o 

retorno do Centro Histórico de Natal nas prioridades da agenda pública e 
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contribuíram para a consolidação de empreendimentos culturais e de lazer nesses 

dois bairros. Porém, a ausência de uma ação mais bem estruturada, que apresente 

continuidade, corresponde ao principal entrave para intervenções que permitam ao 

mesmo tempo a manutenção das características patrimoniais do conjunto e a 

incorporação de novos usos e funções. Para o presidente da ASCERN, é preciso 

que o poder público intensifique os incentivos para o setor comercial da área. Ele 

relembra que  

 

[...] na gestão anterior, de Carlos Eduardo, conseguimos estabelecer 
uma lei que dava incentivos a quem pudesse vir fazer negócios na 
Ribeira [...] então nós precisamos agora é ter continuidade (Itamar 
Manso Maciel Júnior, em entrevista à autora em 2013). 

 

Na verdade, existem alguns exemplos com grande repercussão no cenário 

urbano da cidade, como a constituição dos polos culturais Beco da Lama, na Cidade 

Alta, e Circuito Cultural, na Ribeira, que são muito mais frutos de iniciativas da 

sociedade civil e menos uma ação planejada do poder público. 

Em relação ao fomento ao uso residencial, vimos que, quando se trata do 

paradigma do desenvolvimento sustentável, o campo da promoção da habitação em 

Centros Históricos deve levar em conta o atendimento das demandas habitacionais 

de diferentes parcelas da população, ao contrário dos processos gentrificadores, que 

privilegiam a substituição de residentes das camadas populares que habitam o 

centro ou seu entorno por uma população oriunda dos setores mais abastados da 

sociedade. Entendemos, assim, que projetos de habitação social propostos para 

Centros Históricos constituem premissas para a gestão dessas áreas, quando 

tomamos como parâmetro os princípios da conservação urbana integrada. Para 

identificar o lugar que a habitação social ocupa no âmbito da política de 

requalificação do Centro Histórico de Natal, durante as entrevistas com os agentes 

organizacionais do poder público, questionamos sobre a sua opinião deles em 

relação à habitação social no Centro Histórico de Natal como possibilidade de 

efetivação da requalificação. Para o superintendente do IPHAN, é preciso cautela na 

promoção desse tipo de ação, pois: 

   

Isso pode ser um problema também a habitação social, pois isso 
envolve, como eu já disse, coisas que vão além do IPHAN, colocar 
pessoas para morar ali porque não têm opção, é um problema nesse 
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sentido. Quando você fala habitação social, essa pessoa não 
escolheu ir para ali, ela vai para ali porque se tornou a casa dela, 
então vai ser mais difícil para ela assimilar, ou melhor, não vai ser 
automático ela gostar daquele lugar, porque não foi ela quem 
escolheu morar ali. Isso se torna uma problemática, ela não foi 
atraída para morar ali, ela foi porque ou morava ali ou morava em 
condições precárias, então na minha opinião isso não cria um vínculo 
direto do lugar com a pessoa (Onésimo Jerônimo dos Santos, em 
entrevista à autora em 2013).  

 

 

 A questão da habitação social nos Centros Históricos da sociedade brasileira 

é considerada um assunto polêmico porque as opiniões contrárias, como a 

apresentada acima no depoimento do superintendente do IPHAN, defendem que a 

promoção desse tipo de ação pode comprometer inclusive a preservação do 

patrimônio histórico e arquitetônico; porque os novos proprietários, por serem das 

camadas mais pobres, não apresentam condições financeiras para fazer a 

manutenção necessária; ou porque, como expressa o referido entrevistado, não 

estariam “ganhas” para a causa. Os três argumentos podem ser superados com 

uma política de incentivos angariada pelo poder público e outras parcerias como o 

setor privado, garantindo a conservação e a preservação do patrimônio. Além disso, 

acreditamos que intensificar a educação patrimonial pode contribuir para uma 

adesão efetiva aos propósitos da requalificação urbana, portanto não se pode 

comprometer o uso habitacional de interesse social no centro por esses motivos. Em 

nosso entendimento, a habitação social no Centro Histórico está coerente com o 

padrão de desenvolvimento sustentável, em que o foco deixa de ser puramente 

econômico e passa a ser o bem-estar coletivo. 

A promoção da habitação social foi sendo incorporada nas proposições do 

poder público para a requalificação do Centro Histórico de Natal só após os anos 

2000. Ao que parece, na atual fase da referida política, esta será uma prioridade da 

gestão, como aponta a Secretária Municipal de Planejamento de Natal: 

 

[...] a gente vai revitalizar o Centro Histórico dentro dessa perspectiva 
de não só revitalizar através dos monumentos dentro dos prédios 
históricos, mas de habitação, em termos de habitação. A gente, com 
alguns projetos de habitação popular na Ribeira, [...] tem dado uma 
controvérsia em relação a isso, mas a prefeitura “tá” apostando em 
habitar a Ribeira através de alguns projetos do “Minha casa, minha 
vida”, inclusive com áreas que foi a antiga sede da SEMURB na 
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Ribeira e algumas áreas que a prefeitura tem disponível, a prefeitura 
vai habitar. A gente acredita que só com gente é que a gente 
consegue habitar a Ribeira [...]. Eu acho que tem que fixar a 
população lá, eu acredito que só a população lá vai ter a 
revitalização, você vai hoje na Ribeira, à noite, você tem um tédio, é 
uma cidade morta na Ribeira, então você tem que ter crianças, você 
tem que ter uma cidade viva, pessoas circulando “num” bairro de 
manhã, de tarde e de noite, então eu acredito que só com pessoas, 
com gente circulando, é que você vai conseguir ter uma revitalização, 
por isso eu acho vital a gente começar a povoar a Ribeira, eu acho 
essencial você construir, não só habitar nos prédios antigos, mas 
construir prédios do “Minha casa, minha vida” ali na Ribeira (Virgínia 
Ferreira, em entrevista à autora em 2013). 

 

 A partir do depoimento da secretária da SEMPLA, podemos perceber que na 

nova fase da política de requalificação do Centro Histórico a habitação social é sem 

dúvida uma proposição a ser implementada no âmbito do PAC – Cidades Históricas. 

O que se busca com esse tipo de ação é evitar uma elitização do espaço do Centro 

Histórico, melhorando a qualidade de vida de uma parcela significativa da população 

natalense e promovendo justiça social, sendo assim um fator positivo na efetivação 

de um processo de conservação urbana integrada ao desenvolvimento da cidade. 

Sobre a interação e atuação dos atores sociais diretamente envolvidos no 

processo, ou seja, a participação na gestão do Centro Histórico no âmbito da 

formulação e implementação dos projetos de requalificação urbana, avaliamos que 

esta tem se configurado como meramente consultiva, ou seja, os atores sociais, 

como representantes do movimento cultural presente no Centro Histórico, 

comunidades da AEIS do Passo da Pátria, na Cidade Alta, e do Maruim, na Ribeira, 

associação de moradores, entre outras, não tiveram o poder de deliberar no que se 

refere às prioridades da política, ou seja, não tiveram nenhuma influência nas 

decisões que afetam o interesse coletivo. Promover processos participativos é 

fundamental para uma política que se diz condizente com uma gestão integrada ao 

desenvolvimento urbano sustentável, pois uma experiência de gestão participativa 

contribui para o desenvolvimento político dos indivíduos, os quais se sentem mais 

responsáveis, zelam e fiscalizam mais os resultados da ação pública. De acordo 

com Vieira (2008, p. 82), uma gestão democrática, no caso dos Centros Históricos, 

pode ser caracterizada 
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[...] pelo incentivo à participação de todos os atores envolvidos no 
processo. A população local deve fazer parte do processo decisório 
das questões relativas ao dia a dia destas áreas. O desafio é 
conseguir atingir um projeto coletivo, onde todos, população, 
empresários e poder público, tenham tido espaço e feito parte do 
processo decisório. 

 

A importância da participação democrática para a potencialização dos 

resultados de uma determinada política pública pode ser percebida no caso da 

gestão do Centro Histórico de Natal, pois foi comum a percepção dos entrevistados 

de que parte dos motivos para que a maioria das propostas para as ações de 

requalificação permanecesse sem ser implementada adveio da ausência de um 

amplo processo de participação, como aponta o coordenador da Casa da Ribeira, 

que, ao ser questionado sobre os impasses para a efetivação da política de 

requalificação do Centro Histórico de Natal, nos respondeu: 

 
 

[...] eu não acredito em problema de financiamento, eu não acredito 
em problema de falta de dinheiro, não existe isso, isso é mentira; é 
um problema de gestão [...]. É falta de eficiência política, falta de 
articular todos os atores sociais, locais, estaduais, federais, e falta de 
assessores técnicos competentes para executar, mesmo que com a 
mínima verba que tiver (Carlos Henrique Lisboa Fontes, em 
entrevista à autora em 2013). 

 
A participação democrática pode melhorar a satisfação das demandas 

oriundas da sociedade, diminuir o desperdício e aumentar a confiança no poder 

público, o que não é diferente no caso da gestão do Centro Histórico de Natal. 

Processos participativos estão previstos inclusive como metas a serem alcançadas 

pelos planos e projetos implementados, porém essa determinação não foi suficiente 

para permitir o empowerment dos cidadãos. Concordamos com Souza (2006, p. 

187-188, grifos do autor) quando este discute que, 

 
 

Vista como um fim em si mesma, a participação é defendida com 
argumentos como os seguintes, ressaltando justificativas de cunho 
político ou político-pedagógico: 1) Ela ajuda a formar melhores 
cidadãos. [...] Adotando-se como critérios “objetivos” parâmetros 
como o aumento do sentido de responsabilidade e interesse pela 
coisa pública (incluindo-se o patrimônio público) e o incremento de 
uma consciência de direitos [...]; 2) Ela permite ou facilita o 
empowerment dos cidadãos. [...] Uma participação puramente 
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consultiva até pode, a depender do bom senso, da sensibilidade e do 
interesse dos administradores públicos, colaborar para reduzir o 
desperdício de recursos (aumento da eficiência alocativa) e aumentar 
a satisfação dos cidadãos com o desempenho governamental, mas 
seria forçar a barra chamar isso de empowerement. Ou essa palavra 
designa uma considerável diminuição de heteronomia, ou ela é vazia 
[...]. Vista como um meio, a participação direta é justificada, 
sobretudo, por razões de eficiência econômica e gerencial, 
concernentes à melhor satisfação das necessidades dos cidadãos e 
à minimização das chances de desperdício e corrupção. 

   
 

Vista por esse ângulo, a participação na política de requalificação do Centro 

Histórico de Natal foi consultiva, ou seja, a população interessada foi apenas ouvida, 

não influenciando de fato nas decisões, e de alcance bastante restrito, isto é, não 

participativa. Os agentes organizacionais cumpriram a função de informar ao 

público-alvo da política em questão as proposições do poder público para o Centro 

Histórico de Natal. A consulta em si mesma é importante, pois, dependendo de 

como ela é conduzida, é extremamente útil para o planejamento urbano. Em Natal, 

vimos que na formulação do PAC Cidades Históricas até mesmo o processo 

consultivo foi comprometido. A fragilidade da participação democrática pode ser 

percebida na forma de abordagem dos atores sociais pelo poder público e no 

entendimento deles sobre o que ficou realmente determinado após a articulação em 

torno de um projeto ou programa para o Centro Histórico de Natal. Isso é bastante 

evidente na fala do presidente da SAMBA: 

 
 

[...] eles mandaram um ofício para a SAMBA para que a gente 
indicasse dois membros, um titular e um suplente, para compor essa 
comissão que ia fazer parte desse processo, e a gente oficializou as 
duas pessoas, mandamos ofícios, eles protocolaram e depois disso 
não ligaram mais pra gente dizendo que ia haver alguma reunião 
desse projeto. [...] Eu me lembro que quando o IPHAN estava 
fazendo isso há, “bote” aí há uns cinco anos, era o início desse 
trabalho de mandar pra Brasília, de pedir pra tombar essa parte que 
foi tombada aí e eu me lembro que Jeane Nesi, que era diretora do 
IPHAN, ela chamou a diretoria da SAMBA, na época o diretor 
executivo era Augusto Luiz, [...] eles elaboraram, até porque 
trabalham com isso também, acho que quatro projetos, eu não tenho 
mais aprofundamento assim sobre o que foi proposto nesse projetos 
porque foi aquela coisa assim, levaram os projetos para o IPHAN e o 
IPHAN se encarregou de mandar pra lá e depois a coisa também não 
andou (Dorian Prudêncio de Lima, em entrevista à autora em 2013). 
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Portanto, a consulta é uma forma de articular atores sociais e políticos sem  

garantir que as suas opiniões sejam respeitadas e incorporadas pelos tomadores de 

decisão. É preciso aprimorar as práticas de democratização da gestão, ampliar o 

exercício da cidadania e inserir na agenda pública o debate sobre as soluções para 

demandas relativas ao Centro Histórico de Natal. Quanto a isso, a atual secretária 

adjunta de planejamento urbanístico e ambiental da SEMURB, Maria Florésia 

Pessoa de Souza e Silva afirma que no âmbito do PAC – Cidades Históricas: 

 
 

[...] todos esses projetos vão ser divulgados, vai ter audiência 
pública, vai ter participação, né?, a gente vai tentar identificar as 
lideranças comunitárias, todo processo a gente deseja que seja 
participativo, até porque para a operação funcionar ela tem que ter a 
participação de todo mundo e tem que montar um comitê de gestores 
que acompanhe tudo em seus diversos segmentos. (Maria Florésia 
Pessoa de Souza e Silva, em entrevista à autora em 2013) 

  
 

Na verdade, é possível falar que não há uma gestão efetiva quando se trata 

do Centro Histórico de Natal, já que os projetos e programas são implementados 

isoladamente. Existem perspectivas positivas para a mudança desse quadro entre 

os entrevistados, tanto para agentes organizacionais como para atores sociais e 

políticos.  

Por um lado, devido ao fato de o momento da pesquisa ter se configurado no 

período inicial da gestão municipal de 2013-2016, quando é comum renovar a 

esperança em alguma mudança no quadro dos principais problemas urbanos, como 

a estagnação e degrado do Centro Histórico. Por outro lado, porque boa parte da 

atual gestão fez parte da gestão municipal anterior, dos anos 2004-2008, 

considerada pelos entrevistados a que mais investiu no Centro Histórico de Natal, 

como aponta o presidente da SAMBA: 

 

 
[...] tinha investimento na Ribeira, porque reformou aquela praça toda 
de frente ao Teatro Alberto Maranhão, ali a antiga rodoviária, criou 
aquele Museu e ele [o prefeito] assumiu um compromisso que agora 
nessa gestão dele, ele ia olhar mais para o centro da cidade, ele ia 
procurar as pessoas, ele ia procurar essas representações e discutir. 
[...] a gente espera que esses órgãos competentes, que estão 
diretamente ligados ao Centro Histórico, como o IPHAN, como esse 
projeto do Governo, que esses projetos saiam do papel e que se 
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abram uma discussão, convidando quem tem direito, a associação 
dos moradores, e outros representantes, comerciantes... para discutir 
esse resgate, essa transformação que precisa ser feita aqui, como eu 
lhe disse, na praça Padre João Maria, no próprio Beco da Lama, 
melhorar a segurança da cidade, melhorar para que as pessoas 
possam vir, vir pra cá (Dorian Prudêncio de Lima, em entrevista à 
autora em 2013). 

 

 

Da mesma forma, a expectativa levantada entre os agentes organizacionais 

do poder público demonstra a intencionalidade da atual gestão de retomar a 

implementação de projetos para o Centro Histórico, como fica evidente na fala da 

Secretária Municipal de Planejamento de Natal, ao avaliar os desafios para a gestão: 

 

[...] no atual momento, diante da situação financeira do Município, a 
gente só tem condições de implementar alguma coisa no Centro 
Histórico, a revitalização desse corredor com recursos federais e o 
município diante dessas situação, só tem condições de dar as 
contrapartidas. A gente “tá” tentando colocar o município, digamos, 
na linha, alinhar o município na questão financeira. A gente tem tido 
dificuldade devido aos constantes bloqueios das contas da 
Prefeitura, pra você ter ideia, só nesses dois últimos meses já teve 
um confisco de quase quatro milhões, o da saúde foi três milhões e 
seiscentos, só aí vai mais de sete milhões, mas a nossa perspectiva 
é que a gente venha a equilibrar essas finanças e aí ter uma 
condição melhor [...]. Diante dessa perspectiva do Governo Federal, 
a gente fica muito à margem da política do Governo Federal, diante 
desses projetos, mas eu acho de suma importância, e na hora em 
que a gente trata um projeto como o “Minha casa, minha vida”, acho 
que já uma grande valia quando você trata no município tendo como 
prioridade em levar esse projeto para a Ribeira, porque você começa 
a habitar a Ribeira, então eu acho que, independente dos 
preconceitos, das resistências que a gente tem dentro do próprio 
governo... eu acho que há determinação do governo para fazer essa 
revitalização (Virgínia Ferreira, em entrevista à autora em 2013). 

 

Embora tenham sido levantadas expectativas positivas em relação à atual 

fase da implementação da política de requalificação do Centro Histórico de Natal, 

ainda há uma desconfiança em relação à capacidade de investimento e de vontade 

política da Prefeitura. Dessa forma, os processos de gestão avaliados na presente 

tese demonstraram que esta não foi efetiva em relação à participação dos atores 

sociais, já que a forma como ela se deu não permitiu que eles influenciassem nas 

decisões coletivas e tivessem suas necessidades e aspirações atendidas. 



160 

 

5 CONCLUSÃO 

 

  

A cidade de Natal vivenciou um processo de urbanização que durante o 

século XX redefiniu a sua dinâmica urbana, a qual passou a ser constituída por 

múltiplos espaços dotados de centralidade. No âmbito do desenvolvimento urbano 

de Natal, o Centro Histórico perdeu importância para outras áreas da cidade, sendo 

o abandono dos prédios antigos sua mais evidente consequência. 

Nos anos 1990, intensificou-se a visão de que os Centros Históricos podem 

ter um papel estratégico no desenvolvimento urbano das cidades. O fomento ao 

turismo cultural, histórico ou de patrimônio se constitui numa oportunidade de 

dinamizar essas áreas. Além disso, criar possibilidades de cada vez mais pessoas 

morarem no centro é essencial para atrair novos investidores dos setores imobiliário, 

comercial e de serviços.     

A avaliação da política de requalificação implementada no Centro Histórico de 

Natal aponta para o fato de que não existe qualquer dúvida quanto à necessidade de 

se intervir nesse espaço. A experiência avaliada demonstra que, apesar da 

crescente percepção da importância do Centro Histórico de Natal para o 

desenvolvimento urbano da cidade, este ainda não está sendo incorporado de 

maneira efetiva como parte essencial do processo, já que a conservação do 

patrimônio, a promoção da habitação social e a participação democrática tiveram 

resultados que não satisfazem aos anseios dos diversos atores sociais e políticos 

envolvidos diretamente com a vida do Centro Histórico. 

Há a fragilidade da gestão para elaborar uma estratégia de intervenção que 

implemente alternativas viáveis para a promoção de um processo de 

desenvolvimento urbano e sustentável. A quase ausência de uma gestão para o 

Centro Histórico de Natal manifesta-se pela perpetuação de práticas não 

democráticas que se traduzem na forma como os atores locais enfrentam, 

compreendem e são atendidos em suas demandas. Em resumo, podemos dizer que 

grande parte das demandas locais ainda está distante das intervenções em curso. 

Os planos e projetos implementados que objetivavam a conservação do 

patrimônio, como a recuperação de prédios públicos, o projeto Fachadas da Rua 

Chile e o projeto Becos e Travessas, foram importantes ações na requalificação do 
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Centro Histórico de Natal, mas ainda precisam superar a ideia de que a simples 

melhoria do ambiente físico, a obra pública em si, gera automaticamente a desejada 

requalificação. Soma-se a esse aspecto a morosidade das intervenções, que 

contribui para instaurar um ambiente de desconfiança nos entes públicos 

responsáveis pela política de requalificação. 

Os projetos sobre os quais nos debruçamos em nosso estudo apresentaram 

limitações do ponto de vista econômico, uma vez que requalificar Centros Históricos 

requer investimentos não somente do poder público, mas também do setor privado. 

O estabelecimento de parcerias público-privadas na requalificação do Centro 

Histórico de Natal ainda não se concretizou. A área cultural ainda não atraiu 

investimentos suficientes para que espaços como o Centro Histórico possam ter um 

peso importante na configuração de um modelo de desenvolvimento baseado na 

conservação integrada. 

Um setor que em várias experiências de cidades brasileiras, como, por 

exemplo, Salvador, Olinda e Ouro Preto, tem se tornado essencial para atrair 

investimentos em Centros Históricos é o turístico. No presente trabalho, vimos que 

este, ao longo das duas últimas décadas, não deu ênfase a um tipo de turismo 

conhecido como cultural ou de patrimônio, porém apostou nas imagens que 

sintetizam a cidade como “Natal cidade do sol” ou “Natal cidade das dunas”, ou seja, 

o que ainda prevalece na cena urbana da cidade é o turismo de “sol e mar”. 

Enquanto esse setor não destinar boa parte dos seus investimentos para o Centro 

Histórico, os problemas de conservação e preservação do patrimônio histórico, 

cultural e arquitetônico permanecerão como uma realidade em Natal.   

Para o Centro Histórico de Natal, essa tendência no âmbito de um dos 

setores mais significativos da economia da cidade reflete-se de maneira negativa no 

processo de reversão do quadro de deterioração ou no fomento a uma situação de 

“volta ao centro”. A efetividade da política de requalificação do Centro Histórico 

requer investimentos do setor turístico e do poder público a fim de tornar esse 

pedaço da cidade atrativo para os turistas, os visitantes, os usuários, os moradores 

e a população da cidade como um todo. São exemplos de investimentos nesse 

sentido a melhoria da infraestrutura, do sistema viário, as restaurações, a promoção 

do legado artístico e arquitetônico e o fomento à habitação no Centro Histórico e seu 

entorno.  
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A deterioração do patrimônio cultural de uma cidade afeta o senso de 

identidade e pertencimento local bem como a transmissão de um legado cultural 

entre as gerações, comprometendo, sem dúvidas, um processo de desenvolvimento 

urbano sustentável.  

Ações de habitação de interesse social, como as que estão propostas no 

Rehabitar, que sinalizam ser objeto também do PAC Cidades Históricas, mostram, 

por parte do poder público, uma compreensão da requalificação do Centro Histórico 

possivelmente associada a uma gestão baseada nos princípios da conservação 

urbana integrada. A cidadania é reforçada nesse caso, uma vez que pessoas que 

provavelmente não teriam acesso a certos empreendimentos imobiliários passam a 

ser contempladas com esses programas, permanecendo a morar na área do Centro 

Histórico e do seu entorno, sem que haja o comprometimento da diversidade social. 

É preciso enfrentar a morosidade dos processos na implementação desses projetos 

e programas e se beneficiar da grande demanda para a moradia nessa área da 

cidade. 

A parceria com os grupos que compõem a diversidade de interesses pelo 

Centro Histórico de Natal não tem se dado de maneira contínua entre gestores, 

agentes organizacionais e atores sociais e políticos locais. Essa situação tem 

desencadeado uma insatisfação quanto à implementação da política de 

requalificação do Centro Histórico, especialmente pelo fato de que, em geral, os 

representantes de grupos sociais foram apenas consultados sobre o formato da 

política e devido aos produtos dessa consulta não estarem contemplados na 

proposta final do plano da política. Constatamos que as discussões que permearam 

essa participação na elaboração da política de requalificação do Centro Histórico de 

Natal ficaram em segundo plano, apresentando como consequência a quebra das 

relações de confiança entre os grupos. 

A mudança de gestão municipal percebida durante a pesquisa, principalmente 

na opinião de representantes de organizações da sociedade civil, é vista como 

passível de implementar caminhos mais promissores para a requalificação do Centro 

Histórico de Natal. 

Ainda que nas proposições do poder público prevaleça o entendimento de 

que a gestão do Centro Histórico de Natal deve basear-se nos princípios da 

conservação urbana integrada, a intervenção da Prefeitura, até o presente momento, 
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ao não promover processos efetivos de participação, faz com que os atores sociais e 

políticos locais avaliem negativamente essa intervenção. No entanto, ao mesmo 

tempo, valorizam positivamente o que já foi implementado pela própria Prefeitura, ou 

seja, as obras físicas de recuperação de fachadas e de espaços públicos no Centro 

Histórico, as ações de educação patrimonial e a elaboração e publicação de 

estudos, planos e projetos, como, por exemplo, o PRAC Ribeira e o PAC Cidades 

Históricas.  

Esse último se encontra configurado como um grande projeto a ser 

implementado nos próximos anos, demonstrando potencial para criar em torno dele 

uma imagem positiva e dinâmica que atrairá recursos para as ações e promoverá 

maiores incentivos a projetos complementares. Para a capitalização desse potencial, 

é preciso estar enraizado na vida da cidade com ações integradas entre si para 

atrair atividades dinamizadoras. A partir dos dados apresentados sobre o PAC 

Cidades Históricas, apreendemos que esse programa acumula reflexões e 

proposições que permitiriam avançar na requalificação do Centro Histórico de Natal. 

A intervenção para a requalificação do Centro Histórico de Natal 

implementada desde os anos 1990 pelo poder público municipal não foi suficiente 

para reverter o quadro de deterioração e abandono da área, bem como não 

conseguiu consolidar o uso residencial baseado numa estratégia que privilegia 

ações de habitação de interesse social. Além disso, os planos e projetos não estão 

contemplados como parte de um todo, mas se configuram como um conjunto de 

ações isoladas. 

O processo de formulação e implementação de políticas de requalificação do 

Centro Histórico, como no caso de Natal, deve ser resultado de um diálogo contínuo 

entre intenções e ações, de forma que as reflexões fruto desse diálogo impliquem 

ações na realidade alvo das intervenções. Em outras palavras, o bom entrosamento 

entre gestores, agentes organizacionais e atores sociais e políticos locais, em 

conjunto com o conhecimento na íntegra dos projetos que estão sendo 

implementados, é fundamental para o êxito e a efetividade da política. 

 Nesse sentido, para que ocorra efetividade nas ações que visam requalificar 

o Centro Histórico de Natal, é essencial o reconhecimento, por parte do poder 

público local, da necessidade de se estabelecer relações horizontalizadas entre o 

poder público, o setor privado e os atores sociais e políticos locais. Esse diálogo 
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deve levar em conta os interesses, anseios e opiniões sobre as dinâmicas do Centro 

Histórico e suas vocações. 

A concepção teórico-política sobre capital social pode se configurar como um 

aporte do processo de implementação da política de requalificação do Centro 

Histórico. De acordo com Kliksberg (2010, p. 307), o capital social é “[...] constituído 

pelos níveis de confiança, pela capacidade de associatividade, a consciência cívica 

e os valores éticos predominantes, é da mais alta relevância para o desenvolvimento 

e para a democracia”. Quando os agentes organizacionais reconhecerem que 

articular o capital social do Centro Histórico no processo de desenvolvimento urbano 

pode ser favorável ao crescimento econômico, à governabilidade democrática e à 

qualidade dos serviços públicos e forem capazes de transformar intencionalidades 

em realidade concreta, poderemos ter efetividade na requalificação do Centro 

Histórico de Natal.  

O processo ideal para a gestão do Centro Histórico de Natal, ou seja, a 

configuração de uma experiência de conservação urbana integrada que possa 

desencadear um desenvolvimento urbano e sustentável ainda está longe de ser 

alcançado. Falta, portanto, instalar um núcleo gestor do Centro Histórico que 

contemple a diversidade de grupos sociais responsáveis pela vitalidade desse 

espaço e integre as proposições e a implementação das políticas públicas para a 

área, as quais devem ser contínuas, permanentes e sustentáveis. 
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