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RESUMO 

 

Durante mais de sete décadas de institucionalização do instrumento jurídico do tombamento 
podemos perceber as diversas formas de aplicação deste instrumento, de acordo com as 
abordagens que eram atribuídas aos “espaços-patrimonializados” e a dinâmica dos 
pensamentos elaborados dentro desta temática. Para que o instrumento do tombamento 
possa efetivamente ser aplicado, há um longo processo que é levado a cabo. Este processo se 
inicia com a elaboração de estudos que tem como objetivo subsidiar e justificar a motivação do 
tombamento, bem como as propostas de delimitação da poligonal de entorno e de 
tombamento, sendo o processo finalizado com a negação do pedido ou com a publicação do 
tombamento definitivo no Diário Oficial da União. É a partir da relação entre a identificação dos 
valores patrimoniais existentes nesses centros históricos e a definição de suas poligonais, que 
a gestão da área poderá ser realizada, ancorada também em normas de intervenções de gestão 
estabelecidas para o perímetro tombado.  A partir desse contexto, esta dissertação de 
mestrado tem como objetivo discutir a abordagem utilizada para a identificação e seleção de 
um centro histórico como passível de proteção nacional e o reflexo dessa identificação na 
poligonal de tombamento que se estabelece, utilizando-se para isso do estudo de caso do 
processo de tombamento do centro histórico de Natal. Partindo-se do pressuposto de que há 
incoerências e distorções em relação ao discurso definido no documento escrito e a 
espacialização do mesmo, motivada por uma espacialização que privilegia as edificações em 
detrimento do espaço urbano. A partir da metodologia da história urbana, ancoramo-nos nos 
preceitos utilizados por Rossi (2011), Lamas (2010) e Cullen (2009) para a leitura desse espaço, 
juntamente com a proposta do que Sant´Anna define como “cidade-documento”, para realizar 
uma nova leitura desse “espaço-patrimonializado”, verificando se a poligonal proposta reflete 
o que se define como motivação para o tombamento durante o processo de reconhecimento. 
Concluímos portanto, que é essencial que as poligonais de tombamento e entorno estejam 
alinhadas com o discurso apresentado nas instruções de tombamento, para que o processo de 
gestão e definição de normas e critérios de intervenções na área sejam estabelecidos. 
Destacamos que a gestão de um sítio e a proteção dos valores identificados torna-se muito 
difícil com a inexistência da legislação especifica que balize as decisões a serem tomadas. 

  

Palavras-Chave: Instrução de Tombamento. Poligonal de tombamento. Natal. Análise 

Morfológica. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

During over seven decades of institutionalizing the national heritage protection legal 
instrument it can be noticed the many ways of the instrument application, according to the 
approaches that were assigned to the spaces with heritage values and the dynamic of the 
elaborated thoughts within this theme. For the application of the instrument effectively, there 
is a long process that is carried out. This process begins with the study elaboration that aims to 
subsidize and justify the motivation of property protection, as well as the proposal of buffer 
zones and national protection areas delimitations, completing the process with the denial of 
the request or with the publication of the definitive national protection area at the Official 
Gazette. Starting with the relation between the existing heritage values identification into the 
historical centres and the definition of its protection areas that the area management will be 
done, based as well into the management intervention norms established for the protection 
area perimeter.  From this context, the present essay has as porpoise to discuss the approach 
used for the identification and selection of a historical centre liable for national protection and 
the repercussion of this identification into the national protection area the was established, 
using a case study  of the national protection of the historical centre of the city of Natal. Starting 
from the assumption that there are inconsistences and distortions about the text speech of the 
written document and the spatial delimitation of this document, motivated by an area that 
privileges the edifications rather than the urban space. Beginning with the urban history 
methodology, we are based on the precepts of Rossi (2011), Lamas (2010) and Cullen (2009) 
for that space reading, along with what Sant’Anna (2004) defines as “city-document” to make 
a new reading of this “heritage value space” verifying if the proposed protection area reflects 
what is defined as motivation for the national protection area process during the recognizing 
process. Therefore, it is concluded that it is essential that the buffer zones and the national 
protection areas are aligned with the text presented at the national protection area instruction, 
so the norms and criteria definition management process are established. We highlight that a 
site management and the identified values protection become very difficult without a specific 
law that beacon the decisions that should be taken. 

 

Keywords: Process for the National Protection. National protection area. City of Natal. 

Morphological Analysis. 
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INTRODUÇÃO 

 

Sabemos que o tombamento é um instrumento ainda central na prática preservacionista 

brasileira. Nessa dissertação procuraremos refletir sobre como acontece a identificação e 

seleção de um centro histórico como passível de tombamento e o reflexo dessa identificação 

na poligonal de tombamento que se estabelece. Para tal, é preciso contextualizar o 

instrumento do tombamento dentro da trajetória preservacionista brasileira. 

No Brasil, desde a década de 1920, observa-se uma movimentação no sentido de se 

construir uma legislação que se destine à preservação patrimonial.  Em 1937 o Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional1 (IPHAN), órgão de instância federal visando a 

preservação do patrimônio brasileiro, foi criado. No contexto do Estado Novo, o órgão tinha 

como objetivo construir uma identidade nacional de forma que a memória do país e a noção 

de nacionalidade e identidade estivessem preservadas através de algo material e palpável.  

Em 23 de julho de 1936, foi encaminhado para aprovação um anteprojeto de lei federal 

que tinha como objetivo organizar a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional e 

normatizar a ação do órgão recém-criado. Após um longo debate político, em novembro de 

1937, é promulgado o Decreto-lei nº. 25. O referido Decreto-lei “organiza a proteção do 

patrimônio histórico e artístico nacional” que se encontra sob a tutela federal, utilizando-se 

para isso como principal instrumento jurídico, o instrumento do tombamento (BRASIL, Decreto-

lei 25/37).  

Ao fazer uma retrospectiva do caminho percorrido pela preservação patrimonial no Brasil 

desde o início da década de 1930, quando o movimento preservacionista ganha algum 

destaque no âmbito nacional, torna-se possível caracterizar diferentes fases de atuação do 

órgão de preservação frente a essa problemática, bem como os embasamentos utilizados nas 

operações de seleção e salvaguarda2 do patrimônio nacional.   

                                                             
1 Embora o órgão federal responsável pela preservação do patrimônio cultural brasileiro tenha recebido várias 
denominações desde a sua criação, em 1937, como por exemplo, Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (SPHAN), optamos por utilizar a nomenclatura atual, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(IPHAN), independentemente do período abordado.  
2 O IPHAN atua com base em três frentes de ação: a) ações de seleção, onde seleciona através de mapeamento e 
levantamento prévio o que deve ser protegido; b) ações de salvaguarda, onde aplica os instrumentos necessários 
a preservação desses bens (tombamento, registro, inventário, entre outros) e c) ações de gestão, onde vai gerir 
os bens já protegidos.  
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O início da organização e das práticas realizadas pelo IPHAN coincide com a consolidação 

da arte modernista brasileira. Os integrantes do movimento modernista, principalmente os 

ligados à arte e à literatura, compunham a elite pensante da época e defendiam a ideia de que 

o Brasil poderia e deveria se desprender das influências estrangeiras e assim se emancipar 

culturalmente, descobrindo sua própria identidade nacional. E era justamente esse o objetivo 

do Estado Novo ao criar o IPHAN: materializar a representação da identidade nacional do país, 

definindo o que seria genuinamente brasileiro. Vale salientar que vários intelectuais 

modernistas tiveram atuação direta na formação do referido órgão. 

Diversos autores se debruçaram sob o estudo de como se deu a atuação do IPHAN ao 

longo dos seus 77 anos de existência. Mota (1987), Sant´Anna (1995; 2004), Fonseca (2009), 

Chuva (2009), entre outros, enfocaram em seus estudos as mudanças que ocorreram dentro 

da supracitada instituição, quanto a redefinição de conceitos e critérios utilizados na 

preservação dos bens patrimoniais, além de abordarem as diversas maneiras do órgão, ao 

longo dos anos de sua existência, de enxergar o que seria, de fato, o patrimônio nacional.  

Sant´Anna (1995; 2004) dividiu a atuação do IPHAN em três fases distintas, de acordo 

com os critérios e valores adotados nos processos de seleção e salvaguarda dos bens nacionais. 

Para a autora, o espaço patrimonial é primeiramente tido como a “cidade-monumento” (1937-

1967), passando a “cidade-documento” (1980-1990) e, finalmente, a “cidade-atração”3 (a 

partir da década de 1990), de acordo com as atribuições de funções que o patrimônio urbano 

passou a adquirir no tempo.  

Se imaginarmos que o marco do patrimônio urbano mundial dá-se em 1930, com a lei 

francesa de sítios e paisagens, percebemos que o Brasil se encontrava bastante a frente quanto 

a essas questões (SANT´ANNA, 1994, p.38). A primeira distribuição espacial dos tombamentos 

urbanos efetuados até o final da década de 1940 no Brasil, encontrava-se concentrada no 

estado de Minas Gerais, com exceção apenas de Alcântara, localizada no estado de São Luís do 

Maranhão. Para Sant´Anna: 

                                                             
3A dissertação de mestrado de Sant´Anna, intitulada como “Da cidade-monumento à cidade-documento: a 
trajetória da norma de preservação de áreas urbanas no Brasil (1937-1990)” possui como recorte temporal inicial 
a criação do órgão de preservação patrimonial brasileiro, SPHAN, finalizando no ano de 1990. Já sua tese de 
doutorado, intitulada: “A cidade-atração: a norma de preservação dos centros urbanos no Brasil dos anos 90” vai 
trabalhar uma nova leitura dos centros históricos no recorte temporal da década de 1990.    
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Essa distribuição espacial mostra que o tombamento de cidades, nesse 
momento, não objetivava uma representação do urbanismo nacional nem 
pretendia representar o fenômeno de ocupação do território. Sua intenção 
primordial [...] era preservar as cidades consideradas berços da nossa cultura, 
lugares onde teria florescido, com traços tipicamente brasileiros, o primeiro 
estilo nacional. Essas cidades foram selecionadas também por serem 
consideradas, em sua feição, verdadeiras e integras obras de arte. Institui-se 
o nascimento de uma arte brasileira [...]. Ao contrário, percebe-se que a 
intenção foi de restringir a seleção das cidades àquelas consideradas 
representantes da formação inicial do Brasil, desde que as mesmas estivessem 
íntegras e homogêneas em relação a sua materialidade (SANT´ANNA, 1995, 
p.222, grifo nosso).  

O estado de Minas Gerais foi escolhido como local inicial para os tombamentos em escala 

urbana, por ter sido considerado o estado onde se desenvolveu uma produção artística 

considerada naquele momento como “genuinamente brasileira”, devido ao ciclo do ouro e 

consequentemente ao desenvolvimento do barroco mineiro. Este estilo arquitetônico típico do 

período colonial mineiro foi considerado pelos integrantes do IPHAN como a síntese da cultura 

portuguesa (colonizadores) e africana (escravos).  

Segundo Sant´Anna:  

O fascínio exercido pelas cidades mineiras sobre esses intelectuais derivava 
do fato de conterem uma produção artística, a seu ver, genuinamente 
brasileira. Para eles, no barroco mineiro ter-se-ia operado a síntese entre a 
cultura portuguesa e a cultura africana, que permitiria apontá-lo como estilo 
nacional. Nas cidades mineiras estaria impressa a nossa origem cultural e o 
surgimento de “uma sociabilidade inteiramente brasileira”. Nelas, portanto, 
encontrava-se o atestado do nascimento cultural, “o testemunho vivo de que 
não somos um povo improvisado da noite para o dia, mas temos cultura 
própria e respeitáveis tradições”, enfim, a prova de que o povo brasileiro teria 
sido capaz de produzir uma arte da melhor qualidade sem a mera reprodução 
dos modelos europeus (SANT´ANNA, 1995, p. 116-117, grifo nosso)  

O entendimento da cidade sob a ótica do monumental se origina a partir de uma 

valorização exacerbada do valor artístico em detrimento do valor histórico. A partir de então e 

até a década de 1980, fica evidente a eleição dos bens patrimoniais baseada no valor artístico, 

ou seja, bens ou fragmentos de cidades que possuíam valor excepcional de arte, se 

configurando como a própria obra de arte. 

Portanto,  

As primeiras ações do Patrimônio nos centros tombados tratavam a cidade 
como expressão estética, entendida segundo critérios estilísticos, de valores 
que não levavam em consideração sua característica documental, sua 
trajetória e seus diversos componentes como expressão cultural e parte de 
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um todo socialmente construído. Esta abordagem resultou numa prática de 
conservação orientada para a manutenção dos conjuntos tombados como 
objetos idealizados, distanciando-se das contingências reais na preservação 
daquele tipo de bem (MOTTA, 1987, p.108). 

Fonseca (2009, p.115) corrobora com Motta (1987) ao concluir que durante as primeiras 

décadas de funcionamento do IPHAN, havia uma hierarquização quanto a valoração dos estilos 

arquitetônicos existentes até então no Brasil. Somava-se a eles a arquitetura modernista, que 

apesar de ter sido introduzida no país no ano de 1928, teve seu primeiro exemplar tombado 

em 19474.  

A hierarquização dos estilos arquitetônicos eleitos pelo IPHAN acabou dando início ao 

que Motta (1987, p.113) denominou de “estilo patrimônio”. As exigências estilísticas e de 

elementos que remetessem a arquitetura colonial brasileira nas obras de restauração 

localizadas no centro histórico tombado de Ouro Preto, fizeram com que a cidade passasse a 

adquirir cada vez mais uma feição colonial. Essas exigências tinham o objetivo de garantir a 

manutenção da homogeneidade estilística. Para tal, “passou-se então a exigir a utilização dos 

elementos estruturais da fachada em madeira, como: “beirais de cachorro, vãos em caixões 

externos e folhas em rótulas, calhas, ou guilhotinas” (MOTTA, 1987, p.110) e ainda: 

[...] telhados em duas águas, com telha canal, galbo no contra-feito e beiral 
encachorrado, janelas em guilhotina com caixilhos, medindo 1,00 x 1,50m, e 
cerdura de 0,10m ou 0,12m, pintura na cor branca nas alvenarias e cor escura 
nas madeiras (MOTTA, 1987, p.115) 

Já em relação à aprovação de projetos de novas edificações no centro histórico tombado 

de Ouro Preto, “[...] eram previstas ainda ações corretivas, com a exigência, na aprovação de 

projetos de reformas, da retirada de frontões e platibandas características da tímida evolução 

de Ouro Preto posterior ao século XVIII” (MOTTA, 1987, p.110). 

O critério de “produção artística genuinamente brasileira” foi o embasamento utilizado 

não só na escolha da cidade de Ouro Preto como também de mais seis cidades mineiras – 

Diamantina, Mariana, Tiradentes, São João del Rei e Serro – todas tombadas e inscritas no livro 

                                                             
4 A valorização da arquitetura modernista brasileira, mesmo que recém inserida no país, deve-se a defesa por 
parte da elite pensante da época, de que o Brasil deveria se emancipar culturalmente, descobrindo e produzindo 
sua própria identidade cultural. Considerada então como uma arquitetura tipicamente nacional, vários 
exemplares arquitetônicos deste movimento foram tombados. Alguns exemplos são: A igreja da Pampulha em 
Belo Horizonte/MG, do arquiteto Oscar Niemeyer; o prédio do MEC (1948); estação de hidroaviões do Rio de 
Janeiro (1957), do arquiteto Atílio Correia Lima; Catedral de Brasília (1967), do arquiteto Oscar Niemeyer. 
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de tombo de Belas Artes (SANT´ANNA, 1995, p.123). Corrobora com a análise de seleção de 

bens patrimoniais baseados no critério estético/estilístico, a observância em relação à 

diferença no número de bens inscritos nos diferentes livros do tombo. Foram 340 exemplares 

inscritos nos livros de Belas Artes, contra 217 inscritos simultaneamente no livro Histórico e de 

Belas Artes (FONSECA, 2009, p.113). Dentro desse contexto de estruturação de pensamento e 

lógica preservacionista, o objetivo do Estado Novo de formular a noção de identidade e 

nacionalidade brasileira vai se delineando a partir de uma identidade artística; identidade essa 

eleita a partir de seu forte ancoramento nos preceitos modernistas.  

Ainda a respeito da eleição das primeiras cidades a serem tombados pelo IPHAN, 

percebe-se que um dos critérios de escolha dessas cidades se relacionava diretamente com o 

grau de desenvolvimento/estagnação econômica em que as mesmas se encontravam. 

Acreditava-se que cidades que se encontravam economicamente estagnadas não iriam mais 

modificar sua estrutura urbana e, portanto, o tombamento não geraria consequências em 

relação ao desenvolvimento citadino, o que tornou-o mais aceitável. No caso de cidades que 

exercessem alguma importância econômica dentro do contexto nacional, essa situação seria 

oposta, sendo muito difícil a manutenção de sua estrutura urbana “original” (SANT´ANNA, 

1995, p.124). Porquanto, os limites de atuação do IPHAN em grandes cidades se dava apenas 

no âmbito de imóveis isolados e/ou pequenos fragmentos urbanos, pois não era interessante 

e nem desejado, por parte do órgão de preservação, frear ou dificultar o desenvolvimento das 

mesmas.  

Sant´Anna (1995) destaca que na década de 1950 ocorre no Brasil uma expansão 

geográfica patrimonial. A partir de então, a visão de “cidade-monumento” se expande não só 

para outros estados como também para outras regiões do país. Ocorrem os tombamentos das 

cidades de Parati (RJ), Pilar de Goiás (GO), Olinda (PE) e São Cristóvão (SE). Além da expansão 

geográfica, observa-se também um movimento inicial em relação à expansão temporal de 

exemplares arquitetônicos ou conjuntos urbanos do século XIX que começam a ser 

identificados como passíveis de preservação, o que demonstra a flexibilização na construção 

do que viria a ser a nacionalidade brasileira. Foi o caso do tombamento do centro histórico da 

cidade de Vassouras (RJ) e dos conjuntos urbanos das cidades de São Luís do Maranhão (MA) 

e Petrópolis (RJ), exemplares da arquitetura neoclássica. No entanto, apesar dessa flexibilização 

inicial em relação aos estilos arquitetônicos aceitáveis como representantes da nossa 
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nacionalidade, o foco da motivação das ações de salvaguarda continuaram presos aos critérios 

anteriormente estabelecidos: a) valores estéticos, seguindo os critérios de homogeneidade do 

conjunto edificado; b) predominância da arquitetura típica dos séculos XVII e XVIII; c) 

integridade do conjunto e traçado urbanístico espontâneo conforme a implantação 

portuguesa.   

A definição dos critérios que conduziam a proteção ou não de um bem ou fragmento 

urbano dentro da visão da “cidade-monumento” é reiterada ao se observar a justificativa 

elaborada para os arquivamentos de processos de pedido de tombamento na época. Fonseca 

(2009) observa que a justificativa mais frequente dada pelo IPHAN para esses arquivamentos 

era o estado material do bem (geralmente em ruína ou descaracterizado). O embasamento 

utilizado era o de que bens em um estado material de incompletude não possuíam valor 

suficiente e assim não tinham sua proteção justificada. Essa abordagem defendida pelo órgão 

de preservação reforça o foco no valor artístico e na visão dos bens como monumento. 

Se até meados da década de 1950 a preocupação em relação aos artefatos e centros 

históricos, ocorria apenas no âmbito da manutenção da integridade e homogeneidade dessas 

áreas urbanas, a partir do governo de Juscelino Kubitschek (1956 – 1961) e do seu Plano de 

Metas para desenvolver 50 anos do Brasil em apenas cinco, as preocupações e os problemas 

em relação aos bens tombados se modificaram e adquiriram maior complexidade. A expansão 

das cidades como consequência do investimento realizado pelo governo na industrialização do 

país com foco no setor automobilístico e o grande êxodo rural – consequência do pouco 

investimento do governo dada à exportação e à agricultura – traz à tona uma das maiores 

problemáticas do campo da preservação: a renovação do acervo construído. A partir de então 

se percebe que é preciso reformular a forma de pensar as áreas patrimoniais, inserindo-as 

dentro do planejamento urbano.   

Com as transformações em relação aos problemas a serem enfrentadas, o IPHAN recorre 

à UNESCO pedindo auxílio para reformular sua forma de atuação. Se até então a postura do 

órgão frente a proteção dos bens patrimoniais era a de se contrapor aos proprietários através 

de batalhas judiciais, a partir de então, o IPHAN passa a adotar a posição de conciliador entre 

os diversos interesses. Assim, passa a ser objetivo do órgão demonstrar que os interesses da 

preservação e o do desenvolvimento não são conflitantes e sim compatíveis, através da 
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exploração da relação entre valores culturais e econômicos. Para tanto, trabalhou-se sob duas 

perspectivas: considerar os bens culturais como mercadorias de potencial turístico5 e buscar 

nos bens patrimoniais os indicadores culturais para o desenvolvimento6 (FONSECA, 2009, p. 

142) 

Motta (1987) destaca que no início da década de 1960 há uma substituição do termo 

“cidade monumento” pelo termo “sítio-urbano”, nos escritos de Rodrigo Melo de Franco 

Andrade, fato este, que aponta para uma mudança que estava por vir. Para o então diretor do 

IPHAN, a justificativa para o tombamento de um sítio urbano é a sua importância como “criação 

notável e representativa da vida e da organização social de um povo, em determinada fase da 

sua evolução”. Essa forma de olhar o espaço patrimonial vai dar início ao que mais tarde fará 

com que os “espaços-patrimonializados” sejam vistos sob a ótica da “cidade-documento” 

(SANT´ANNA, 1995). 

A partir da década de 1980, o critério para a seleção dos bens que serão protegidos 

através do instrumento do tombamento passa por uma modificação. Porquanto, não mais o 

valor estético será utilizado como principal valor a justificar a proteção dos bens. Agora, as 

seleções de áreas urbanas e edificações passam a se fundamentar no valor histórico do objeto 

(SANT´ANNA, 1995, p. 209).  

Desta forma, ocorre o deslocamento do entendimento da “cidade-monumento” para a 

“cidade-documento”, ou seja, a cidade como testemunho documental rico em informações 

sobre as dinâmicas cotidianas, as organizações sociais e a cultura local. Passa-se a enxergar a 

cidade não apenas sob a ótica da arquitetura e da arte, como também pertencente a 

arqueologia, ao urbanismo, a etnografia e a outros campos disciplinares. Logo,  

A cidade-monumento, berço da cultura nacional e, mais tarde, motor de 
desenvolvimento econômico e mercadoria turística, transforma-se em 
cidade-documento, testemunho dos processos históricos e instrumento de 
política urbana. (SANT´ANNA, 1995, p.225) 

                                                             
5 A alternativa de considerar os bens culturais como mercadorias de potencial turístico se materializa através da 
criação do Programa Integrado de Reconstrução das Cidades Históricas (PCH), no início da década de 1970. O 
programa tinha como objetivo “[...] a geração de renda para o Nordeste através do incremento da atividade 
turística, e a conservação do patrimônio histórico mediante o esforço integrado dos três níveis de poder público” 
(SANT´ANNA, 1995, p.155). 
6 Alternativa explorada pelo Centro Nacional de Referência Cultural (CNRC), criado em 1975 (FONSECA, 2009, 
p.142).  
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A flexibilidade quanto ao entendimento sobre cidade e sua gestão, bem como a 

mudança em relação aos critérios adotados para embasar as ações de seleção dos bens 

patrimoniais (agora pautado no valor histórico), passam necessariamente pela elasticidade do 

entendimento dos próprios conceitos de valor artístico e valor histórico, motivado pela nova 

atribuição de função que patrimônio nacional passa a exercer.  Assim,    

O valor histórico incorpora as ideias e conceitos da nova historiografia, 
especialmente da École des Annales, reforçando a compreensão dos bens 
culturais como testemunhos, fatos históricos que demandam para sua análise 
uma postura interdisciplinar. O valor artístico, por sua vez, também se dilata, 
incorporando agora os estilos antes considerados como não-artísticos pelos 
cânones modernistas [...] (SANT´ANNA, 1995, p. 210).  

No âmbito da proteção institucional a mudança no reconhecimento dos valores produz 

uma mudança prática quanto às inscrições dos bens tombados nos livros do tombo.  A partir 

da década de 1980, os bens protegidos pela instância federal passam a ser inscritos no livro do 

tombo histórico e/ou no livro de tombo arqueológico, etnográfico e paisagístico. Além disso, 

ocorre um aumento substancial na quantidade de tombamentos realizados nas regiões Centro-

Oeste e Sul, como forma de reconhecer e proteger os processos de ocupação de todas as partes 

do país.  

Como exemplo de tombamentos de cidades-documento, tem-se o complemento do 

tombamento do conjunto de cidades representantes do ciclo da mineração na Bahia, Mato 

Grosso e Goiás, e das cidades do Sul, como testemunhas do processo de ocupação do país 

através da imigração europeia. Sant´Anna afirma que:  

A consequência mais direta dos novos critérios de seleção nas operações de 
conservação foi uma maior aceitação da diversidade estilística e arquitetônica 
dos conjuntos tombados. Na medida em que são delimitadas áreas de 
proteção envolvendo tecidos urbanos não homogêneos, as situações mais 
diversas passam a fazer parte do cotidiano do patrimônio e a colocar em 
cheque os critérios usuais da intervenção conservadora. Passa-se a conviver 
com rupturas do tecido urbano e a se ter que incluí-las no âmbito da 
intervenção (SANT´ANNA, 1995, p.215, grifo nosso) 

A partir dos anos 1990, a “área urbana-patrimônio” passa a ser enxergada e entendida 

sob a ótica da “cidade atração”. A cidade vista como atração é caracterizada pela exploração 

econômica de sua história, onde a aplicação maciça de estratégias de marketing, mais 
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especificamente o “city marketing”7, viabilizam a comercialização desses espaços. Assim, os 

“espaços-patrimonializados” até então trabalhados sob a ótica da história, passam a ser 

pensados a partir da “lógica financeira e promocional” e “pelo vínculo dessas ações com 

entretenimento, com o lazer cultural e com um turismo de espetáculos” (SANT´ANNA, 2003). 

Para a autora: 

As operações de conservação do patrimônio caracterizam-se, no período, 
pela reciclagem de edifícios e espaços públicos e, como visto, pela sua 
adaptação para novos usos e atividades. Nessa empresa, a eliminação de 
anexos de serviços, o rompimento de relações de parcelamento, o super 
aproveitamento de espaços internos e lotes foi uma constante.   

As intervenções tenderam a ignorar a história urbana e a conferir aos 
logradouros ares pasteurizados de shopping mall. Buscou-se trazer para o 
mundo da rua os estímulos visuais e as sensações de ordem e segurança que 
caracterizam esses equipamentos comerciais [...] (SANT´ANNA, 2003, p.167) 

 Nesta perspectiva de espaço urbano, as estratégias de exploração da identidade cultural 

local e de exploração de uma imagética da cidade formulada pelo city marketing, são essenciais 

para o “sucesso” desses espaços. A primeira estratégia é importante para que essas cidades 

e/ou” espaços patrimonializados” sejam vistos como locais atraentes para se conhecer e se 

viver. A segunda, para que se forme uma imagética de cidade passível de ser consumida por 

turistas e possíveis investidores. No entanto, a imagem criada e difundida pelas estratégias de 

marketing geralmente são imagens forjadas de uma identidade cultural que não correspondem 

necessariamente ao real, visto que ao esquecer o aspecto social, criam espaços gentrificados8 

e modificados socialmente, não correspondendo a realidade antes encontrada. “Em outras 

palavras, o que se observa, em grande medida, é uma exploração ideológica em cima de uma 

suposta identidade cultural” (VIEIRA, 2000, p.30). 

A ideia do patrimônio cultural como força motriz do processo de alavancar 

economicamente cidades estagnadas é preconizada já no final da década de 1960 pelas 

Normas de Quito, que reconhece e incentiva a exploração do valor econômico presente nos 

mesmos como forma de progresso.  

[...] trata-se de incorporar a um potencial econômico um valor atual; de pôr 
em produtividade uma riqueza inexplorada, mediante um processo de 

                                                             
7 Utilizaremos aqui a definição de Sánchez (1993, p.298 apud Vieira, 2000, p. 1): “mecanismo institucional de 
promoção e venda da cidade como lugar de recepção/irradiação”. 
8 Se caracteriza como um “processo de revitalização de áreas deterioradas física e socialmente empobrecidas, 
transformando-se em áreas nobres através da expulsão dos antigos moradores e da apropriação destas áreas pela 
classe média e média alta” (VIEIRA, 2000, p.35). 
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revalorização que, longe de diminuir sua significação puramente histórica ou 
artística, a enriquece, passando-a do domínio exclusivo de minorias eruditas 
ao conhecimento e fruição de maiorias populares (CURY, 2004, p.111). 

O tratamento pelas Normas de Quito do patrimônio cultural como objeto/lugares de 

consumo incentivou a vivência superficial dessas áreas. Isso fez com que os centros históricos 

perdessem, pelo menos para a população leiga, sua capacidade de testemunho e 

representantes dos processos históricos, culturais e sociais, passando a exercer o papel apenas 

de plano de fundo de um cenário que tinha como objetivo vender a cidade e explorar 

economicamente seus espaços.  

A emergência da “cidade atração” também está ligada ao contexto da década de 1990, 

em que o Estado chega à conclusão de que não tem condições de arcar sozinho com a 

problemática da preservação em todas as suas fases (seleção, salvaguarda e manutenção) e 

passa a estabelecer algumas parcerias que visavam o financiamento de projetos para a 

recuperação e manutenção tanto de edificações tombadas como também de espaços urbanos, 

sendo o patrimônio histórico enxergado como algo capaz de gerar e movimentar a economia 

urbana (SANT´ANNA, 2004, 261-262). 

O aumento significativo em relação as operações de proteção ao patrimônio histórico 

nacional através da aplicação do instrumento do tombamento motivado por investimentos 

econômicos nessas áreas, começa no início da década de 1970, com a criação do Programa 

Integrado de Reconstrução das Cidades Históricas do Nordeste – PCH. Seu objetivo era “[...] a 

geração de renda para o Nordeste através do incremento da atividade turística, e a conservação 

do patrimônio histórico mediante o esforço integrado dos três níveis de poder público” 

(SANT´ANNA, 1995, p.155). Sant´Anna afirma que9: 

A possibilidade de integração imediata à atividade turística era o principal 
critério para a seleção de cidades e priorização de obras. O risco de 
arruinamento iminente e o bom potencial turístico também pesavam na 
avaliação, prevendo-se a destinação de recursos para a execução de obras de 
complementação de infra-estrutura [sic] urbana e turística nas áreas carentes. 
Os demais casos, isto é, aqueles não vinculáveis diretamente ao turismo ou 
puramente de interesse do IPHAN, seriam atendidos pela atividade normal 
deste órgão com a utilização de uma verba anual, proveniente do programa, 
também destinada à aplicação exclusiva da região (SANT´ANNA, 1995, p.156).    

                                                             
9 Foram selecionadas como cidades a receberem obras prioritárias: Salvador, Porto Seguro e Cachoeira (Bahia); 
São Cristóvão (Sergipe); Olinda, Igarassu, Itamaracá, Guararapes e Cabo de Santo Agostinho 
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Inicialmente o PCH estava voltado para a região nordeste do país, donde seriam 

selecionadas dez cidades10 para participar do programa. As cidades inicialmente selecionadas 

eram tidas como as mais importantes da região em relação à necessidade de preservação do 

patrimônio nacional. No entanto, essa importância patrimonial era regida pela a visão de 

patrimônio que ainda predominava dentro do órgão de preservação, ou seja, cidades 

consideradas exemplares da arquitetura barroca. Isso revela a persistência da visão do IPHAN 

em relação ao valor artístico como principal critério de seleção para proteção das áreas 

urbanas.  Sant´Anna (1995, p. 169) atribui à criação do PCH - e consequentemente a maior 

destinação de verba à preservação - e ao discurso de uma política de proteção integrada aos 

outros setores de governo (municipal e estadual) defendida pelo Programa, a extensão de 

tombamentos realizados na década de 1970, já que a justificativa de inexistência de 

“excepcional valor artístico” vinha sendo utilizada para não aplicar o instrumento do 

tombamento as áreas urbanas.  

Sant´Anna (2004) conclui que durante a década de 1970 e 1990 as operações de seleção 

e salvaguarda das áreas patrimoniais urbanas não foram muito frequentes, tendo o IPHAN se 

concentrado nas operações de conservação. Essa escolha quanto ao foco de atuação do órgão 

de preservação foi justificada pelos investimentos disponibilizados através de programas que 

tinham como objetivo financiar obras de restauração de edificações e áreas urbanas tidas como 

patrimônio nacional.  

A partir de 1996 começa a ser pensado um novo programa voltado para a recuperação 

do patrimônio nacional. O Programa de Preservação do Patrimônio Histórico Urbano ou 

simplesmente “Monumenta”, teve suas premissas baseadas na experiência de revitalização do 

centro histórico de Quito, capital do Equador. As premissas dos dois programas tinham como 

princípio a convicção de que a ação isolada do Estado é insuficiente, a longo prazo, para 

conservar os bens culturais, sendo necessário, então, aporte da iniciativa privada. O objetivo 

principal do programa “Monumenta” era “aumentar a utilização econômica, cultural e social 

das áreas de projeto”, tendo como objetivo a longo prazo a “preservação das áreas prioritárias 

do patrimônio urbano sob proteção federal” (SANT´ANNA, 2004, p.262). Diante da 

indisponibilidade financeira do IPHAN para investir na proteção e recuperação do patrimônio 

                                                             
10 Foram indicadas inicialmente: Salvador, Cachoeira, São Cristóvão, Laranjeiras, Penedo, Marechal Deodoro, 
Olinda, Igarassu, São Luís e Alcântara. 
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nacional, firmou-se uma parceria com o Banco Interamericano (BID), através de empréstimos 

financiados pelo próprio banco (NASCIMENTO, 2011, p.224-225). Diante do contexto de 

investimentos por parte do Monumenta em obras de recuperação do patrimônio nacional em 

sítios históricos que estivessem sob a tutela de proteção federal, o IPHAN passa a focar 

novamente nas ações de seleção e salvaguarda do patrimônio, como forma de tentar garantir 

que um maior número de cidades pudessem ser beneficiadas pelo Programa.   

No ano de 2000, dois novos programas surgiram a partir de projetos institucionais de 

setores do Ministério da Cultura (MinC), do IPHAN e da Caixa Econômica Federal. O Programa 

de Revitalização de Sítios Históricos (PRSH) e o Programa de Reabilitação Urbana de Sítios 

Históricos (URBIS) possuíam foco nas questões vinculadas ao desenvolvimento urbano e à 

política habitacional e nasceram diante da impossibilidade de se viabilizarem dentro do 

Programa MONUMENTA. O PRSH tinha como um dos principais eixos de trabalho, a produção 

de habitações de interesse social nas áreas históricas objetivando fixar as famílias de baixa 

renda. Já o URBIS, tinha como proposta a implantação de uma política de preservação urbana 

que tornasse os sítios históricos competitivos e atrativos em seus contextos urbanos, 

alinhando-se intervenções físicas a ações de atração de investimentos (SANT´ANNA, 2004, 

p.283-290). 

No final da década de 2000, é lançado um novo programa do governo, com objetivo de 

dar continuidade ao programa MONUMENTA, que havia sido extinto. O Programa de 

Aceleração do Crescimento - Cidades Históricas (PAC - Cidades Históricas) foi formulado com a 

intenção de se constituir como “[...] um instrumento de planejamento integrado para a gestão 

do patrimônio cultural com enfoque territorial” (IPHAN, 2009, p.11). Podem participar do PAC 

Cidades Históricas: “[...]municípios com sítios e conjuntos urbanos tombados ou em processo 

de tombamento em nível federal e municípios com lugares registrados ou em processo de 

registro como Patrimônio Cultural do Brasil”. A diferença do PAC Cidades Históricas para os 

outros programas postos em prática até então, é que este, de acordo com sua concepção, não 

deve se restringir ao perímetro protegido ou ao conjunto de bens tombados e sim considerar 

e pensar a dinâmica urbana no seu todo (IPHAN, s/d, pg.11). Assim, ele “prevê ações não só de 

reabilitação de imóveis e requalificação de espaços urbanos tombados, como também ações 

de saneamento ambiental, de melhoria do transporte público e implantação de habitação 

sociais” (IPHAN. s/d, p.5).  Do que se observa do escopo do programa, pode-se dizer que ao 
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menos no campo da formulação, o PAC Cidades Históricas reúne em um único programa os 

anseios e objetivos dos programas “Monumenta” e PRSH.  

A possibilidade de participação no PAC de conjuntos urbanos que ainda se encontravam 

em processo de tombamento11, tornou possível a participação da cidade de Natal no 

programa12. A cidade foi selecionada para integrar o Programa já na primeira etapa do mesmo, 

no ano de 2009.  

Diante do exposto, observa-se as mudanças ocorridas quanto ao entendimento e as 

posturas adotadas pelo órgão brasileiro de preservação frente as ações relacionadas ao 

patrimônio nacional. De acordo com a publicação do IPHAN “Política de preservação do 

patrimônio cultural no Brasil: diretrizes, linhas de ações e resultados: 2000/2010” nos últimos 

treze anos ocorreu uma atualização conceitual por parte do IPHAN sobre o papel da 

preservação e suas operações, principalmente a de seleção e salvaguarda. Assim, as operações 

de seleção adquirem uma forma de olhar mais abrangente em relação aos legados culturais do 

país, buscando sua democratização. Podemos citar como exemplo dessa evolução de olhar a 

nossa cultura, as seguintes ações de salvaguarda, que lançam os marcos da nova política 

patrimonial:  

[...] o Decreto n. 3551 (2000), que institui o registro de bens culturais de 
natureza imaterial, dando início às primeiras ações de inventário e registro 
(2002); o lançamento pelo Presidente da República do Programa Nacional de 
Patrimônio Imaterial (2004), que institucionaliza e disponibiliza recursos para 
a salvaguarda, apoio e fomento ao patrimônio imaterial; os primeiros 
tombamentos de áreas remanescentes de quilombos (2002), em acordo com 
a proteção a esses testemunhos prevista na Constituição; o início do 
programa Legados da Imigração, que resultou no tombamento de diversos 
bens ligados à imigração alemã, italiana, ucraniana e polonesa em Santa 
Catarina (2007); o tombamento da Casa de Chico Mendes, entendida como 
testemunho singular de um processo social relevante para o país (2008); a 
portaria de criação da chancela de Paisagem Cultural (2009); o primeiro 
tombamento relativo à cultura indígena, protegendo como patrimônio 
nacional os locais sagrados dos povos do Xingu (2010), e, por fim, os primeiros 
tombamentos relativos ao patrimônio naval (2010), protegendo quatro 
embarcações tradicionais e o acervo do Museu Nacional do Mar (PORTA, 
2012, p.)   

                                                             
11 O tombamento definitivo da cidade de Natal ocorreu em julho de 2014, através da Portaria nº 72, publicada 
no Diário oficial da União em 18 de julho de 2014.  
12 Foram contempladas pelo PAC Cidades Históricas, as seguintes ações: Restauração do Forte dos Reis Magos; 
Restauração do Teatro Alberto Maranhão; Requalificação das praças do centro histórico (Ministério da Cultura, 
s/d, p.9). 
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Como se pôde observar através dos exemplos citados, de fato nos últimos anos a 

política patrimonial tornou-se abrangente e chegou mais perto de contemplar toda a 

diversidade cultural - que não é pequena - do nosso país. Não só várias culturas e povos, como 

também momentos de importância política e social passaram a ser enxergados como 

formadores da cultura brasileira, adquirindo importância e assim, tornando-se dignos de serem 

protegidos.  

Considerando que o instrumento do tombamento foi instituído há 77 anos, o número 

de tombamentos na última década foi bastante expressivo. O fato de até o ano de 2009 o IPHAN 

ter estabelecido estrutura permanente em todos os estados brasileiros com certeza contribuiu 

não só para o aumento das demandas pelo tombamento federal e consequentemente pela 

efetivação das ações de salvaguarda, como também para proporcionar uma melhor 

distribuição territorial dos bens nacionais protegidos.  

Em todos os estados têm sido reavaliadas a representatividade e a 
abrangência do universo de atuação da política de preservação em relação 
aos processos histórico-sociais e às referências culturais das distintas regiões 
de seu território. Essa releitura vem resultando em expressiva ampliação do 
número e da diversidade de bens culturais documentados, divulgados e 
protegidos (PORTA, 2012, p.51). 

Observando as ações de seleção, salvaguarda e gestão dos bens/áreas que se 

encontram sob tutela do órgão, nota-se que o IPHAN tem investido na ampliação das ações de 

identificação, visibilidade e valoração do patrimônio cultural pela sociedade, de forma a 

contemplar todo o território brasileiro, impulsionado pela grande quantidade de programas de 

investimento de capital na recuperação do patrimônio nacional, mas que no entanto, exigem 

que essas áreas estejam sob a tutela do órgão federal de preservação.  

Vale salientar que o avanço no campo patrimonial reflete o próprio avanço social do 

país. Neste caso, os avanços obtidos nas questões ligadas à luta pela igualdade dos sujeitos, 

reflete-se no campo patrimonial através do reconhecimento dos bens e costumes inerentes a 

esses próprios sujeitos. Ao passo que o órgão de preservação passa a reconhecer como 

patrimônio nacional, e portanto, como essencial para a formação da cultura brasileira os 

artefatos, lugares e ritos ligados à cultura indígena, à cultura negra e à cultura dos imigrantes 

que chegaram ao Brasil no início do século XX13, o mesmo passa uma mensagem social e 

                                                             
13 Nesse caso não somente em relação a proteção dos quilombos, como também a proteção dos terreiros de 
Candomblé e tombamento dos roteiros de imigração de Santa Catarina em 2007. 
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contribui, mesmo que de forma lenta, para a transformação da mentalidade da sociedade e 

assim, coloca em pé de igualdade todas as culturas e povos, por mais diferentes que as mesmas 

sejam.  

É dentro desse contexto político e de ampliação do que vem a ser o patrimônio nacional, 

que se insere o tema dessa dissertação de mestrado, que tem como foco a abordagem utilizada 

para a identificação e seleção de um centro histórico como passível de tombamento e o reflexo 

dessa identificação na poligonal de tombamento que se estabelece14. Diante disto, o presente 

trabalho aborda esse tema através do estudo de caso do pedido de tombamento federal para 

centro histórico da cidade de Natal/RN.   

O centro histórico de Natal protegido em instância federal é composto pelos bairros da 

Cidade Alta e da Ribeira15. Os dois bairros possuem bens tombados nos níveis estadual e 

federal, tendo sobre eles a incidência de quatro16 diferentes poligonais de proteção 

patrimonial, que divergem entre si quanto ao que almejam para cada uma das áreas.  

Diante de indícios de contradições entre o discurso e sua expressão prática, a presente 

pesquisa parte da hipótese de que a poligonal de tombamento traçada não reflete os valores 

expressos em sua instrução de tombamento. O trabalho defende ainda que,  apesar da 

instrução de tombamento ter sido desenvolvida pelo quadro técnico da Superintendência 

Estadual do IPHAN/RN juntamente com a equipe técnica responsável pelos pareceres e 

julgamento do processo, as contradições têm suas raízes no fato de que os estudos para o 

tombamento foram realizados sob uma perspectiva de identificação de valores construída a 

partir de conceitos que direcionam o olhar sobre este espaço onde o enfoque principal é o 

edifício desprendido de seu contexto urbano.  

Esta pesquisa se insere, portanto, dentro Programa de Pós Graduação em Arquitetura 

e Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (PPGAU - UFRN) e encontra-se 

                                                             
14 A dissertação não tem como objetivo discutir se o instrumento do tombamento, através de suas poligonais 
traçadas, dão conta de proteger efetivamente os bens patrimoniais que se encontram inseridos nela. Aqui, 
trataremos das poligonais quanto ao seu objetivo inicial, sem discutir, no entanto, a eficácia do instrumento em 
si.  
15 A Poligonal de tombamento situa-se dentro dos bairros da Cidade Alta e Ribeira. Já a poligonal de entorno, situa-
se nos dois bairros citados anteriormente, e também em parte do bairro das Rocas. 
16 As quatro poligonais de proteção patrimonial incidentes nos bairros da Cidade Alta e Ribeira são: Zona Especial 
de Preservação Histórica (ZEPH) – Lei 3.942/90; Zona Especial de Interesse Histórico (ZEIH) – Lei Complementar 
nº 082/2007; Operação Urbana Ribeira (OUR) – Lei Complementar nº 079/2007 e poligonal de tombamento e 
entorno – tombado pelo IPHAN em julho de 2014. 
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situada dentro da área de concentração Urbanização, Projetos e Políticas Físico-Territoriais17, 

na linha de pesquisa de Estruturação e Gestão do Território18. 

A relevância desta pesquisa dentro do âmbito de seu tema e da própria questão da 

preservação do patrimônio cultural de Natal, é reforçada através da relação entre os 

apontamentos obtidas na revisão de literatura sobre o tema e a prática institucional, onde se 

observam ainda grandes divergências de ideias dentro do próprio órgão de preservação, a 

respeito de como tratar e enxergar os espaços passíveis de preservação. Somando-se a isso, 

têm-se ainda uma parte da equipe técnica da própria regional do IPHAN/RN que questiona a 

poligonal traçada e aponta incongruências entre o discurso e o reflexo deste na delimitação da 

poligonal.  

De acordo com Nascimento, Cruz e Vieira (2013): 

No que diz respeito à delimitação realizada para o Centro Histórico de Natal, 
destacamos o quanto a área caracterizada como entorno é uma área extensa 
e bastante heterogênea. O trecho da área de entorno situada na Cidade Alta 
merece uma atenção especial e avaliação crítica quanto a sua delimitação. 
Como vimos acima, o tombamento do Centro Histórico de Natal justificou-se, 
em grande medida, por seu traçado urbano colonial preservado e não pela 
excepcionalidade de seus exemplares arquitetônicos. Como podemos 
compreender, então, que a poligonal de tombamento traçada na Cidade Alta 
exclua boa parte do traçado colonial deste bairro? Se esta área, ainda 
predominantemente residencial, de traçado colonial preservado permanece 
como área de entorno, onde será buscada a preservação da ambiência, será 
possível garantir a preservação desse traçado? Não estaríamos dessa forma, 
tratando entorno e área tombada como se fossem a mesma coisa? 
Consideramos que seja urgentemente necessário um estudo aprofundado 
sobre esta área identificando características, valores e forma de preservação, 
que podem inclusive apontar para uma possível rerratificação da área 
tombada, contemplando a sua ampliação no trecho da Cidade Alta.  
 

Vale salientar que o tombamento federal não é o primeiro instrumento normativo 

aplicado na área com vistas a sua preservação. Ainda na década de 1990 entrou em vigor a 

primeira legislação municipal elaborada com a finalidade específica de proteger o patrimônio 

                                                             
17 Segundo o regimento do PPGAU-UFRN, essa área de concentração “tem como foco o espaço urbano e territorial 
em seus processos sócio-ambientais, histórico e contemporâneo, analisados quanto às formas espaciais 
resultantes, às políticas e aos projetos de intervenção nos assentamentos humanos”. 
18 Segundo o regimento do PPGAU-UFRN, essa linha de pesquisa está voltada para “os fundamentos teórico-
conceituais e a metodologia do processo de planejamento e gestão do espaço físico-territorial, os mecanismos e 
os agentes da produção do espaço e as configurações resultantes associados ao meio ambiente, bem como para 
as condições de vida e de moradia”. 
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histórico da cidade de Natal. Através da Lei Municipal nº 3.942, foi instituída a Zona Especial de 

Preservação Histórica (ZEPH), que abarcava o bairro da Ribeira, uma parte do bairro da Cidade 

Alta e trecho do bairro das Rocas. A ZEPH tinha como objetivo “[...] a preservação dos prédios 

e sítios notáveis pelos valores históricos, arquitetônicos, culturais e paisagísticos” (NATAL, 

1990, p.1) 

Quase duas décadas após a instituição da ZEPH, o Plano Diretor de 2007 criou a Zona 

Especial de Interesse Histórico (ZEIH). Com uma delimitação ampliada da ZEPH, esta poligonal 

passou a abranger os bairros da Cidade Alta e da Ribeira em sua totalidade, mantendo, no 

entanto, a vigência da poligonal definida ZEPH. Além da ampliação da área de abrangência da 

ZEIH em relação a ZEPH, a nova poligonal passou a prever a aplicação do direito de 

preempção19, instrumento de gestão urbana previsto pelo Estatuto da Cidade.   

Além da criação da ZEIH, o Plano Diretor de Natal previa também a Operação Urbana 

Consorciada (OUC), entendida como:  

o conjunto integrado de intervenções e medidas urbanísticas que definem um 
projeto urbano para determinadas áreas da cidade, indicadas pelo Plano 
Diretor, coordenadas pelo Poder Público e definidas, através de lei municipal, 
em parceria com a iniciativa privada, instituições financeiras, agentes 
governamentais, proprietários, moradores e usuários permanentes, com a 
finalidade de alcançar transformações urbanísticas estruturais, melhorias 
sociais e valorização ambiental, levando em consideração a singularidade das 
áreas envolvidas (NATAL, 2007, p.33-34).  

A OUC prevista no Plano Diretor de 2007 indicava várias áreas da cidade de Natal para 

que a mesma fosse implantada. A primeira OUC foi colocada em prática através da Operação 

Urbana Ribeira (OUR), aprovada pela Lei Complementar de nº 079 em 4 de janeiro de 2007. 

Segundo definição da referida lei, a OUR compreende: 

[...] um conjunto integrado de intervenções coordenadas pelo Município, 
através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo - SEMURB, 
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 utilização de recursos 
públicos e privados (Natal, 2007, p.1). 

                                                             
19 Instrumento que confere ao Poder Público municipal preferência para aquisição de imóvel urbano de interesse 
histórico, cultural ou ambiental que esteja sendo vendido pelo proprietário para outra pessoa (BRASIL. Lei nº 
10.257/2001, p.27-29) 
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No ano de 2006, iniciaram-se os estudos para o pedido de tombamento de parte da 

cidade de Natal na instância federal. O tombamento provisório a nível federal foi concedido em 

2010, tendo a homologação efetiva de seu tombamento20 ocorrido apenas em 2014.  

O presente trabalho tem como objetivo geral, identificar e analisar criticamente a 

relação entre a abordagem utilizada para eleger um centro histórico como passível de 

tombamento e a delimitação de sua poligonal de tombamento através da análise crítica da 

instrução de tombamento do centro histórico de Natal. A fim de conseguir responder atingir o 

objetivo geral da pesquisa, foram definidos os objetivos específicos:  

a) Entender o instrumento do tombamento e as orientações para a sua aplicação em 

conjuntos urbanos através das poligonais de tombamento e entorno;  

b) Analisar a instrução de tombamento federal do centro histórico de Natal, 

destacando os valores que o documento identifica como os que tornam o centro 

histórico de Natal passível de tombamento federal; 

c) Definir a abordagem metodológica a ser aplicada a leitura do espaço urbano-

arquitetônico, procurando identificar neste, aspectos morfológicos que se 

relacionam aos valores identificados na instrução de tombamento do centro 

histórico de Natal; 

d) Estabelecer diretrizes e apontamentos para a proposta de rerratificação da 

poligonal de proteção atualmente vigente.  

Expostos os objetivos, é necessário apresentar as partes que compõe a estrutura desta 

dissertação. O capítulo da introdução tem o objetivo de introduzir as questões que permearam 

a atuação do órgão de preservação durante seus 77 anos de atuação, relacionando essa 

atuação a critérios estabelecidos para a eleição e proteção de bens patrimoniais considerados 

de importância nacional. Para tanto, debruçamo-nos sobre os trabalhos desenvolvidos por 

Sant´Anna (1995; 2004), Motta (1987), Fonseca (2009) e Chuva (2009).  

Já o capítulo 1 tem o objetivo de entender o instrumento do tombamento e as etapas 

do processo levado a cabo visando sua aplicação através das poligonais de tombamento e 

                                                             
20 Tombamento homologado através da Portaria nº 72, de 16 de julho de 2014 (Diário Oficial da União, nº 136 – 
seção 1, p.11) 
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entorno. Para tanto, foram utilizadas como principais referências os estudos desenvolvidos por 

Rabello (2009), Gasparini (2005), Leal (2011) e as publicações realizadas pelo Programa de 

Especialização em Patrimônio do IPHAN (2007) e as do próprio órgão de preservação federal 

(2005; 2006; 2010).  

O capítulo 2 é centrado na análise da instrução do pedido de tombamento federal para 

o centro histórico de Natal. Partiu-se dos discursos desenvolvidos e dos valores destacados pelo 

documento para poder estabelecer uma relação entre a abordagem utilizada no discurso 

motivador para a eleição deste centro histórico como passível de proteção federal e a 

delimitação de sua poligonal de tombamento. Logo, foram utilizados como documento base 

para o desenvolvimento deste capítulo, os três volumes que compõe a instrução de 

tombamento do centro histórico de Natal. 

 O capitulo 3 tem como objetivo explicar a abordagem teórica-metodológica escolhida 

para o desenvolvimento do trabalho. Assim, o trabalho é desenvolvido sob a perspectiva da 

história da forma urbana, relacionando o método de análise de apreensão e produção da 

cidade proposto por Aldo Rossi (2011) com a relação entre o processo de formação da cidade 

e sua forma urbana, defendida por José Ressano Garcia Lamas (2010). Relacionaremos esta 

abordagem metodológica com a definição proposta por Sant’Anna (1995) de “cidade-

documento”, que entende os “espaços patrimonializados” como testemunhos materiais dos 

processos históricos e sociais do local na qual se inserem, passando o patrimônio a ser mais 

uma fonte de informações sobre a vida e a organização (social, econômica) dos brasileiros, 

sobre a ocupação territorial do país e sobretudo sobre a produção do espaço urbano.  Por fim, 

apresentaremos o método de “análise da paisagem urbana” desenvolvido por Gordon Cullen 

(2009) que irá subsidiar a leitura urbana dos bairros que serão trabalhados nesta dissertação.  

O capitulo 4 apresenta a releitura do centro histórico de Natal a partir da perspectiva 

da história da forma urbana. Neste capítulo dividimos a área de estudo em três subáreas, de 

acordo com as características históricas mais marcantes em cada uma delas, embora as 

sobreposições temporais estejam imbricadas nas mais diversas partes dos bairros. Assim, 

teremos a leitura de parte deste centro histórico a partir das perspectivas: 1) do “espaço da 

religiosidade barroca”, espacializado na Cidade Alta, área de implantação inicial da cidade de 

Natal; 2) da área portuária, localizada as margens do Rio Potengi e que teve o desenvolvimento 

da sua arquitetura e atividades comerciais amplamente influenciadas pela relação deste espaço 
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com o rio; 3) das transformações modernizantes de cunho higienistas ocorridas no período 

republicano na cidade de Natal, que tinham como objetivo levar o progresso e apagar a feição 

colonial que ainda estava presente na cidade.  

O capítulo 5 apresenta a leitura da forma urbana remanescente na área através das 

descrições detalhadas dos percursos realizados nos bairros da Cidade Alta e Ribeira como forma 

de apreender melhor o espaço urbano e as características espaciais e morfológicas da área. A 

leitura destes espaços urbanos encontram-se apoiados na proposta de “análise da paisagem 

urbana” desenvolvida por Cullen (2009). Sendo assim, este capítulo aprofunda a caracterização 

destes espaços da cidade, já iniciada no capítulo 4, a partir da compreensão, análise e avaliação 

da paisagem urbana, ressaltando as mudanças e permanências na forma urbana destes 

espaços. 

Por fim, apresentamos as conclusões que chegamos com a finalização do trabalho, onde 

retomamos cada um dos objetivos específicos colocados nesta introdução e realizamos as 

costuras e análises críticas finais a partir de todos os dados teóricos e empíricos expostos nos 

capítulos que estruturam a dissertação. Destacaremos nas considerações finais, especialmente, 

o último objetivo específico, considerando que o mesmo amarra todos os outros objetivos 

desenvolvidos anteriormente.   
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CAPITULO 1: O INSTRUMENTO DO TOMBAMENTO 

 

Para enfrentar o desafio a que se propõe essa dissertação, o primeiro passo é entender 

o instrumento do tombamento. Podemos classificar as ações de preservação a nível nacional 

dos bens culturais em dois grandes blocos: a) identificação e proteção e b) gestão.  

Nesse capítulo serão abordadas as ações de identificação e proteção - especificamente o 

instrumento do tombamento - e como sua aplicação se materializa na gestão dos centros 

históricos nacionalmente protegidos, através das poligonais de tombamento e entorno.  

Chama a atenção o fato de que passados mais de 77 anos da criação do IPHAN, o órgão 

de preservação nacional continuar a utilizar o instrumento do tombamento sem articulação 

com os novos instrumentos surgidos desde então.   

 

1.1 Decreto-lei 25/37 

 

Conforme já foi dito na introdução deste trabalho, desde a década de 1920 observa-se 

uma movimentação nacional com o objetivo de construir uma legislação que se destine à 

preservação patrimonial. A partir do anteprojeto desenvolvido por Mário de Andrade a pedido 

do então ministro da educação, Gustavo Capanema, em 1937 é promulgado o Decreto-lei nº. 

25/37 que organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional, através da criação 

do então órgão de preservação patrimonial brasileira. A partir de então, para que o órgão 

tivesse algum instrumento legal que viabilizasse sua atuação prática, o Decreto 25/37 

estabelece o instrumento do tombamento.   

De acordo com Rabello (2009, p.128), o instrumento do tombamento tem como principal 

efeito, “[...] transformar em interesse jurídico os valores culturais contidos na coisa [a ser 

tombada]”. Logo, o ato do tombamento apresenta como finalidade a conservação do 

patrimônio cultural brasileiro, de forma que sua aplicação garanta a permanência e 

preservação dos valores identificados e atribuídos ao bem patrimonial, seja ele uma edificação 

ou um sítio histórico, e que foram a motivação para seu tombamento.    

O órgão, atualmente denominado como IPHAN, tem como principal atribuição 

“Promover e coordenar o processo de preservação do Patrimônio Cultural Brasileiro para 
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fortalecer identidades, garantir o direito à memória e contribuir para o desenvolvimento 

socioeconômico do país” (www.portal.iphan.gov.br). Para tanto, o órgão conta com uma 

organização institucional que apesar de estar subordinada à instância federal (presidência), 

tem certa autonomia e poder de decisão local (superintendências estaduais). Desta forma, 

todos os departamentos do IPHAN e as superintendências estaduais se encontram ligadas 

diretamente à presidência do órgão, com sede no Distrito Federal e no Rio de Janeiro (Palácio 

Gustavo Campanema). Encontram-se sob a tutela e gestão das superintendências estaduais os 

escritórios técnicos e os parques históricos nacionais.  

Segundo o Decreto-lei 25/37, o patrimônio histórico e artístico nacional é formado pelo:  

[...] conjunto de bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação 
seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da 
história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, 
bibliográfico ou artístico (IPHAN, 2006, p. 99) 

Os três primeiros artigos do Decreto-lei se referem ao que se enquadra como 

patrimônio nacional. Já os demais, irão tratar dos efeitos e consequências da aplicação desse 

instrumento nos bens de interesse cultural. Por ser uma legislação do ano de 1937 e não ter 

sido atualizada apesar dos mais de 77 anos de atuação do órgão de preservação, o Decreto-lei 

25/37 ainda utiliza o termo “patrimônio histórico e artístico”, conceito esse que foi substituído 

pelo conceito de patrimônio cultural em 1988, através de sua incorporação na Constituição da 

República. De acordo com a Constituição Nacional: 

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza 
material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de 
referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores 
da sociedade brasileira, nos quais se incluem:  

I - as formas de expressão;  

II - os modos de criar, fazer e viver;  

III - as criações cientificas, artísticas e tecnológicas;  

IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados 
às manifestações artístico-culturais;  

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. 

§1º O Poder Público, com a colaboração da Comunidade, promoverá e 
protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, 
vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de 
acautelamento e preservação (IPHAN, 2006, p.20).    
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A Constituição de 1988 incluiu de forma pioneira as referências culturais do país como 

parte integrante do Patrimônio Nacional, incorporando como patrimônio cultural nacional não 

apenas o patrimônio material como também o patrimônio imaterial. Além disso, estendeu a 

proteção que antes estava limitada aos bens tombados, a todos aqueles que apresentam valor 

cultural, estabelecendo novas formas de preservação a esse patrimônio cultural, como a 

desapropriação, o inventário, a vigilância e o registro (para bens imateriais). No mais, a 

Constituição de 1988 retirou a exclusividade da proteção dos bens culturais unicamente do 

governo federal e das instancias públicas, compartilhando-as com a municipalidade, os agentes 

privados e a sociedade como um todo.  

Para Gasparini (2004 apud GASPARINI, 2005, p.51), juridicamente o tombamento é “a 

submissão de certo bem, público ou particular, a um regime especial de uso, gozo, disposição 

ou destruição em razão de seu valor histórico, cultural, artístico, turístico ou paisagístico [...]”, 

ou seja, esse regime especial configura-se como restrições jurídicas aos atributos de uso, gozo 

e disposição, que configuram o direito individual de propriedade. A restrição jurídica aparece 

principalmente aos artigos 17 e 18 do Decreto-lei, que determina que: 

Art. 17. As coisas tombadas não poderão, em caso nenhum ser destruídas, 
demolidas ou mutiladas, nem, sem prévia autorização especial do Serviço do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ser reparadas, pintadas ou 
restauradas, sob pena de multa de cinquenta por cento do dano causado.  

[...]  

Art. 18. Sem prévia autorização do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional, não se poderá, na vizinhança da coisa tombada, fazer construção 
que lhe impeça ou reduza a visibilidade, nem nela colocar anúncios ou 
cartazes, sob pena de ser mandada destruir a obra ou retirar o objeto, 
impondo-se neste caso a multa de cinquenta por cento do valor do mesmo 
objeto. (IPHAN, 2006, p. 104) 

O instrumento do tombamento se aplica tanto “[...] às coisas pertencentes às pessoas 

naturais, bem como às pessoas jurídicas de direito privado e de direito público interno” (IPHAN, 

2006, p.100), excluindo-se tudo o que for de origem estrangeira.  
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1.2  O processo de tombamento de um bem patrimonial e suas implicações 

 

Para que um bem passe a integrar o patrimônio nacional é preciso que o mesmo esteja 

inscrito em pelo menos um dos livros do tombo21, inscrição essa que se dá através da aplicação 

do instrumento do tombamento pelo Conselho Consultivo do IPHAN22, que segundo a 

legislação supracitada é quem tem a competência para a aplicação do instrumento. Essa 

competência não significa que não haja participação de outros órgãos durante o processo, até 

por que os atos de preparação e os estudos necessários para o encaminhamento do pedido de 

abertura do processo do tombamento parte das partes interessadas pelo pedido, sendo este 

por iniciativa de qualquer cidadão ou instituição pública.  

No caso do pedido de tombamento se referir a bens imóveis: 

[...] a instrução do pedido constará de estudo, tanto quanto possível 
minucioso, incluindo a descrição do(s) objeto(s), de sua(s)área(s), de 
seus(s)entorno(s), à apreciação do mérito de seu valor cultural, existência de 
reiteração e outras documentações necessárias ao objetivo da proposta, tais 
como informações precisas sobre a localização do bem ou dos bens, o(s) 
nome(s) do(s) seu(s) proprietário(s), certidões de propriedade e de ônus reais 
do(s) imóvel(is), o(s) seu(s) estado(s) de conservação, acrescidas de 
documentação fotográfica e plantas (IPHAN, 2006)    

Algumas etapas são necessárias para a finalização do processo de tombamento. 

Primeiramente é preciso dar entrada no requerimento para abertura do processo, que deve 

ser instruído com as informações necessárias para que o Conselho Consultivo possa avaliar a 

importância cultural do bem a que se está solicitando o tombamento. Avançando essa etapa, 

o requerimento deverá passar pelas coordenadorias de proteção e de registro e documentação 

para só então o processo de tombamento ser aberto. Após a abertura do processo, o mesmo 

é encaminhado para o presidente do IPHAN que o repassará para que o Conselho Consultivo 

possa avaliar se aceita ou não a proposta de pedido de tombamento. Caso a proposta seja 

                                                             
21 Os livros do tombo são: 1) Livro arqueológico, etnográfico e paisagístico; 2) Livro das artes aplicadas; 3) Livro 
das belas artes e 4) livro histórico.  
22 Formam o Conselho Consultivo do IPHAN um representante e respectivo suplente, das seguintes entidades: 
Instituto dos Arquitetos do Brasil – IAB; Conselho Internacional de Monumentos e Sítios – Icomos (Brasil); 
Sociedade de Arqueologia Brasileira – SAB; Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis – Ibama; Ministério da Educação; Ministério das Cidades; Ministério do Turismo; Instituto Brasileiro 
de Museus – IBRAM e Associação Brasileira de Antropologia – ABA. Os representantes e suplentes são indicados 
pelos dirigentes das entidades que estarão representadas.  
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aceita, o processo é encaminhado a procuradoria federal e posteriormente ao Ministério da 

Cultura para a publicação do tombamento e a inscrição do bem no(s) livro(s) do tombo.   

 

Figura 1: organograma ilustrativo das etapas de um processo de tombamento 

 

 
 

Fonte: www.iphan.gov.br 

 

Os tombamentos podem ser de dois tipos: tombamento por oficio, destinado a bens 

públicos e o tombamento voluntário ou compulsório para bens particulares, respectivamente 

com e sem anuência do proprietário. Independentemente do tipo de tombamento a ser 

realizado, inicialmente o processo se dá da mesma forma e a diferença entre os dois tipos de 

tombamento ocorre apenas após a aprovação do tombamento por parte do Conselho 

Consultivo.  

No caso do tombamento voluntário, após a apreciação positiva por parte dos membros 

do Conselho, os trâmites seguem normalmente e o processo é encaminhado para a publicação 

do tombamento no Diário Oficial da União por parte do Ministério da Cultura, finalizando o 

processo com a inscrição do bem ou centro histórico no(s) livro(s) do tombo. Já no caso do 

tombamento compulsório, a Superintendência Estadual da qual o bem ou centro histórico 

pertence notifica o proprietário do bem – no caso do tombamento de centro históricos são 

notificados todos os proprietários dos imóveis que se encontrarem dentro das poligonais de 
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tombamento e entorno - e o mesmo tem um prazo de 15 dias para anuir o tombamento ou 

impugná-lo. No caso da escolha pela impugnação do tombamento, o proprietário deve 

apresentar as motivações para o pedido de impugnação. Já em relação aos tombamentos de 

centros históricos, os pedidos de impugnação ocorrem geralmente através de pedidos da 

exclusão de edificações de dentro das poligonais de tombamento ou de entorno, sob a 

justificativa de que a mesma não apresenta características históricas e consequentemente 

valor cultural ou ainda que foram realizadas reformas e alterações na edificação que fizeram 

com que a mesma tenha perdido seu valor histórico e cultural. Após a apresentação por parte 

do proprietário do pedido de impugnação, o IPHAN responde ao pedido de impugnação, 

reenviando o processo com a referida defesa de tombamento ao Conselho para a deliberação 

do mesmo. Após a decisão do Conselho, o processo é encaminhado para homologação 

ministerial (RABELLO, 2009, p.64-74).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Apesar de ser um processo longo e que pode chegar a levar décadas, existem dois 

momentos de aplicação do instrumento do tombamento. O primeiro ocorre juntamente com 

a notificação ao(s) proprietário(s) de que aquele bem ou centro histórico se encontra em 

processo de tombamento, estando a partir daí o bem ou centro histórico submetido ao regime 

do tombamento provisório. Já o segundo momento ocorre de fato com a inscrição do 

bem/centro histórico em um ou mais livro do tombo, fazendo com que o mesmo encontre-se 

protegido definitivamente.  

Incidem sob o proprietário do bem tombado, seja através do tombamento provisório ou do 

definitivo, três tipos de obrigações para com a edificação:  

1. Obrigação de fazer - benfeitorias necessárias para a conservação e manutenção da 

edificação, sendo o órgão de proteção responsável imediatamente comunicado caso o 

proprietário não tenha recursos para arcar com as despesas e o direito de preferência 

de compra da edificação pelo poder público municipal, estadual ou federal;  

2. Obrigação de não fazer - não destruir, demolir e nem mutilar o bem. Em caso de pintura, 

restauração ou reparação não as fazer sem autorização prévia do órgão competente; 

3. Obrigação de deixar de fazer - permitir a fiscalização do imóvel (GASPARINI, 2005, p.67). 

Tanto as limitações aos atributos que caracterizam o direito de propriedade – uso, gozo 

e disposição – quanto às novas obrigações que passam a existir para com a edificação a partir 
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da aplicação do instrumento do tombamento, continuam sendo questionadas por parte dos 

proprietários tanto de imóveis tombados quanto pelos dos imóveis inseridos na poligonal de 

entorno, tendo como consequência ações de resistência por parte desses mesmos 

proprietários.  

A resistência às ações do poder público de intervenção na propriedade privada com o 

intuito de proteger os bens culturais ocorrem principalmente nos centros históricos, devido à 

escala urbanística e a abrangência na quantidade de edificações. Essas ações manifestam-se na 

maioria das vezes sob duas formas: a primeira forma de resistência, diz respeito aos processos 

de pedido de impugnação do tombamento desses centros que se encontram em processo de 

tombamento. A segunda, diz respeito às ações de demolições e construções irregulares e 

descaracterizadoras que ocorrem sem autorização prévia por parte do IPHAN e que podem ser 

facilmente observadas. Para Chuva (2009) as ações de resistência se manifestam como ações 

antagônicas às estratégias do poder público. No caso das ações observadas no centro histórico 

de Natal, principalmente no bairro da Ribeira, as ações e advém da falta de informação por 

parte da população leiga e, sobretudo, da mistificação acerca dos bens tombados no que diz 

respeito à impossibilidade de obras e alterações nesses imóveis, principalmente nos que 

integram as poligonais (no caso do tombamento de centros históricos).  

As reações de resistência dos proprietários de bens tombados tornam-se contraditórias 

visto que no meio urbano existem outras legislações que interferem no direito de utilização de 

superfície – ou direito de construir -, como é o caso do Código de Obras e Plano Diretor. Essas 

duas legislações regulam a forma de edificar, sendo assim, o tombamento apenas mais um 

condicionante e instrumento de regulação urbanística, necessário à materialização da gestão 

urbana e principalmente a gestão dessas áreas.  

No entanto, a problemática contida nessa questão é a não distinção por meio da 

população entre o direito de propriedade e o direito de construir ou utilizar a superfície. Ao 

igualar esses dois direitos, gera-se o entendimento de que a regulação ao direito de construir 

esteja podando o direito de propriedade, afetando os proprietários dos imóveis das áreas 

legalmente protegidas. Conquanto, vale também salientar que desde a Constituição Federal de 

1988, o direito de propriedade não pode ser exercido contra o interesse social, ou seja, o 

mesmo é garantido apenas através exercício da função social da propriedade (moradia, 

trabalho) por parte de seu proprietário. No mais, é preciso salientar que a limitação do direito 
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de propriedade de proprietários de imóveis históricos através da aplicação do instrumento do 

tombamento tem como objetivo garantir e preservar uma cultura social, ou seja, um bem que 

deverá servir a toda sociedade. Sendo assim, o direito coletivo passa a se sobrepor e ter 

prioridade em relação ao direito individual de cada um. O avanço conseguido em relação ao 

direito de propriedade, que pelo menos juridicamente o torna mais acessível e um direito de 

todos, foi conseguido através da mudança de visão sob a propriedade privada, que a partir de 

meados do século XX passa por um processo de socialização (BRASIL, 1937; GASPARINI, 2005; 

RABELLO, 2009).  

Em 2001, após 10 anos de luta do Movimento Nacional pela Reforma Urbana e outros 

setores da sociedade, é aprovada a lei 10.257 de 10 de julho de 2001, chamada de “Estatuto 

da Cidade”, que regulamenta o capítulo da “Política Urbana” da Constituição Brasileira. O 

Estatuto da Cidade reconhece o instrumento do tombamento como um dos instrumentos de 

ordenamento urbano, ou seja, inserido dentro da política de planejamento urbano. 

A partir da aprovação da lei 10.257 de 10 de julho de 2001, a luta passa a ser pela 

possibilidade de utilização dos instrumentos criados pelo Estatuto da Cidade que objetivam 

garantir a “função social da propriedade” prevista em nossa constituição federal. Este novo 

marco regulatório apresenta instrumentos que são de grande importância para a preservação 

patrimonial, a exemplo da Transferência do Direito de Construir, o IPTU progressivo no tempo, 

a utilização compulsória, entre outros. A utilização desses instrumentos é algo não somente 

possível como viável, visto que apenas 10% das cidades com sítios tombados pelo IPHAN não 

possuem Plano Diretor (Normatização de Cidades Históricas, 2010, p.28). Apesar disso, 

continuamos a observar que a prática regulatória da preservação patrimonial permanece muito 

limitada ao reconhecimento e utilização única e exclusivamente do instrumento do 

tombamento em várias cidades brasileiras (MEDEIROS; VIEIRA; 2013). 

Segundo o Arquivo Noronha Santos23, atualmente o Brasil conta com 1362 bens 

tombados a nível nacional, sendo 557 bens inscritos no livro histórico, 119 no livro 

arqueológico, etnográfico e paisagístico, 682 no livro de belas artes e quatro bens inscritos no 

livro de artes aplicadas. Estes números demonstram a grande força e importância que o 

                                                             
23 Consulta realizada em novembro de 2012, no site: http://www.iphan.gov.br/ans/inicial.htm. 
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instrumento do tombamento tem como principal ferramenta reguladora da preservação de 

bens culturais no Brasil. 

Não há dúvidas de que a instituição do instrumento do tombamento em 1937 se 

constituiu em um importante e pioneiro movimento no sentido de estabelecer ferramentas 

operacionais que garantissem a efetividade da preservação patrimonial. No entanto, passados 

75 anos, após todas as reflexões e revisões teóricas acerca da preservação patrimonial que 

temos vivenciado ao longo desses anos, podemos dizer que é, no mínimo estranho, que o órgão 

federal de preservação permaneça tendo como principal instrumento ainda o mesmo Decreto-

lei nº25/37. Desta forma, tal gestão se torna um verdadeiro desafio diante das mudanças 

políticas que ocorrem de tempos em tempos e dos antiquados instrumentos de proteção 

patrimonial que continuamos a utilizar na atualidade.  

Como maior exemplo da atualização e criação de novos instrumentos de gestão urbana, 

o Estatuto da Cidade, já comentado anteriormente. O Estatuto da Cidade apresenta uma gama 

de instrumentos jurídicos que poderiam ser aplicados aos sítios tombados, auxiliando sua 

gestão e fortalecendo o próprio instrumento do tombamento, de forma que a combinação de 

tais instrumentos pudessem realmente garantir a efetiva preservação do patrimônio histórico 

e cultural. No entanto, após mais de uma década da aprovação do Estatuto da Cidade e da sua 

aplicação na gestão urbana brasileira, ainda são poucos os municípios e gestores que 

conseguem fazer a transposição e a aplicação dos instrumentos previstos para a realidade dos 

sítios históricos tombados. Cabe ao município prever nos Planos Diretores a área tombada a 

nível federal e determinar os instrumentos urbanísticos que devem ser aplicados a esta área:  

Percebe-se, portanto, que é competência dos municípios, através de políticas 
urbanas, ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da 
propriedade urbana. Isso quer dizer que, como instrumento da política 
urbana, deve atuar de forma conjunta aos outros trinta instrumentos 
colocados no Estatuto da Cidade, da prática do planejamento municipal. Ou 
seja, é no governo municipal que as políticas públicas de ordenamento do 
espaço – e, portanto, também da preservação do patrimônio cultural – 
convergem, porque por ele elas são instrumentalizadas, cabendo ao IPHAN 
dar diretrizes para sua elaboração (BRASIL, 2010, p. 21).  

O tombamento tem sido apropriado pela sociedade brasileira de forma 
diferente e, nesse sentido, pode ser considerado de forma positiva ou negativa. 
Ter um bem de sua cultura tombado pode significar, para grupos econômica 
e socialmente desfavorecidos, benefícios de ordem material e simbólica, além 
de demonstração de poder político. Os tombamentos de bens representativos 
da presença negra no Brasil [...] foram conduzidos por grupos vinculados aos 
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movimentos negros como verdadeiras lutas políticas. [...] Quanto às cidades 
históricas, o tombamento, ao assegurar a manutenção de sua feição 
tradicional, pode significar uma alternativa economicamente lucrativa para a 
população, através do turismo [...] Já em centros históricos degradados, como 
era o caso do Pelourinho, sua restauração implicou um remanejamento e 
eventual saída dos moradores de menor renda (FONSECA, 2009, p. 180, grifo 
nosso). 

Outra questão, que sempre vem à tona quando se fala sobre o instrumento refere-se à 

verificação de que o tombamento não tem evitado a degradação dos sítios protegidos. Isto 

decorre da ausência de legislações reguladoras e que estabeleçam claramente os critérios de 

intervenções a serem aplicados e a forma como se dará a gestão da área. Entende-se que a 

aplicação do instrumento do tombamento e a demarcação de sua poligonal de abrangência de 

nada adiantam se não existir uma legislação especifica de gestão da área, que subsidie a 

aplicação do instrumento, fortalecendo-o.  

 

1.2.1 Poligonal de tombamento  

 

Como abordado anteriormente, o tombamento pode ser de um bem individual ou de 

um conjunto urbanístico. No caso do conjunto urbanístico, “[...] têm-se a poligonal de 

tombamento definindo a área tombada, sobre a qual incidem regras e legislação específicas e 

diferenciadas que devem ser aplicadas a tudo que estiver dentro da poligonal” (BRASIL, 2010). 

Quanto às definições de conjunto e poligonal de tombamento, a Normatização de Cidades 

Históricas as define respectivamente como:  

A série de bens, territorialmente contínua ou descontínua, que compartilham 
da mesma argumentação para a proteção, argumentação está relacionada à 
totalidade dos bens ou ao espaço onde estão inseridos, e não aos bens 
individualmente. Área claramente delimitada com o objetivo de preservar 
uma paisagem urbana perceptível e diretamente relacionada com a 
motivação do tombamento (BRASIL, 2010, p. 15).  

A poligonal de tombamento é utilizada no caso do tombamento de áreas urbanas para 

delimitar e definir precisamente a área a ser protegida. Essa delimitação é realizada através da 

delimitação da área em mapas e através da demarcação de pontos georreferenciados que são 

descritos no processo do tombamento, de forma que não haja dúvidas a respeito da 

delimitação proposta. Segundo a Normatização de Cidades Históricas:  

[...] para chegar a essas delimitações, devem ser analisados aspectos relativos 
à trajetória histórica do bem, evolução urbana e implantação do acervo 
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arquitetônico, e a identificação de aspectos como o local de fundação, relação 
com o território, eixos de expansão, áreas de centralidade, setores funcionais, 
pontos de observação, entre outros, que ajudem a compreender e 
contextualizar o objeto (BRASIL, 2010, p. 11). 

Desta forma, as poligonais devem refletir de maneira clara a motivação do 

tombamento, incluindo todos os elementos a que foram atribuídos valores e que justificam a 

proposta de aplicação desse instrumento.  

Uma vez que o que legitima a atuação do IPHAN em determinada área, 
através do tombamento, é sua motivação, ou seja, os valores atribuídos ao 
sítio em questão. Assim, para responder à pergunta sobre “o que as Normas 
de Preservação devem salvaguardar”, devemos partir do pressuposto de que 
o IPHAN deve garantir a preservação dos aspectos necessários para a leitura 
dos valores atribuídos ao sítio e que motivaram seu tombamento. Desta forma, 
deve-se iniciar considerando o que levou ao seu tombamento (BRASIL, 2010, 
p. 11). 

No entanto, observa-se que em nenhum momento do Decreto-lei 25/37 a questão da 

poligonal de tombamento é abordada. Aliás, não há nenhuma regulamentação que trate da 

definição dessas áreas. Certamente, ao tratar das poligonais de tombamento, a cartilha sobre 

Normatização de Cidades Históricas inova apresentando um entendimento avançado e 

moderno a respeito das definições de poligonal de tombamento e que se colocado em prática 

nos casos pertinentes, pode contribuir para melhorar a tensão entre o IPHAN e os proprietários 

locais: 

Esta definição [da poligonal de tombamento], que deriva diretamente da 
motivação do tombamento, pode resultar na identificação de conjuntos, 
contíguos ou não, no tecido urbano. E nesses casos, entendemos que um 
conjunto pode denotar algo fisicamente vinculado (ligado, conjugado), ou 
também algo adjacente, contíguo, próximo, não sendo determinante a 
necessidade de que as partes estejam conformadas num mesmo limite físico. 
Assim, entendemos que um “conjunto” pode ser formado por mais de uma 
poligonal de tombamento, ou por uma poligonal e edificações isoladas, desde 
que partilhem da mesma motivação, não configurando um tombamento 
isolado (BRASIL, 2010, p.12).  

A Cartilha defende que a opção pelo tipo de poligonal de tombamento a ser aplicada 

em cada sítio depende da caracterização do mesmo. Caracterização essa, obtida através dos 

estudos realizados e que antecedem o pedido de tombamento federal.  

A definição da poligonal de tombamento, consequência da motivação do tombamento, 

pode resultar na identificação de conjuntos, contíguos ou não, no tecido urbano. Segundo a 

Normatização de Cidades Históricas:  
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Conjunto tombado [é] a série de bens, territorialmente contínua ou 
descontínua, que compartilham da mesma argumentação para a proteção, 
argumentação está relacionada à totalidade dos bens ou ao espaço onde 
estão inseridos, e não aos bens individualmente [e] poligonal de tombamento 
[é] a área claramente delimitada com o objetivo de preservar uma paisagem 
urbana perceptível e diretamente relacionada com a motivação do 
tombamento (BRASIL, 2010, p.15) 

Caso os elementos que se visa proteger apresentem uma ligação contínua, deve-se 

optar pela poligonal contínua; no entanto, caso não aja essa relação de continuidade, 

ambiência ou ligação espacial, a opção pode se dar por poligonais descontínuas ou por uma 

poligonal combinada com o tombamento individual de algumas edificações. 

Apesar da Portaria nº 11/1986, regulamentar a organização dos Processos de 

Tombamento, que obriga todos os processos a serem abertos a partir da data da portaria a 

trazer de forma clara e organizada, a instrução técnica que legitima a ação de proteção, 

apresentando elementos como descrição pormenorizada do bem, contextualização histórica e, 

principalmente, justificativa de tombamento, o que se percebe é que em algumas das 

instruções técnicas encontram-se confusas, sem a explicitação dos conceitos ou utilizando-os 

de forma distorcida. 

Desta forma, sítios urbanos são tombados com certa frequência, sem, no entanto, 

esclarecerem as questões norteadoras das intervenções em seus conjuntos tombados e da 

gestão da área, gestão essa que define como se dará a preservação dos referidos espaços 

demarcados pelo IPHAN. Essa problemática foi abordada pela cartilha de Normatização de 

Cidades Históricas (2010), que constatou que: 

[...] menos de 10% das áreas tombadas em nível nacional dispõe de normas 
eficientes capazes de nortearem as intervenções nos conjuntos históricos, o 
que dificulta a ação eficaz e transparente, tanto na análise dos projetos de 
intervenção, quanto na fiscalização dos locais não normatizados. 
(Normatização de Cidades Históricas, 2010, p.5)  

Assim, por ter uma ligação intrínseca com o ato do tombamento, é ideal que 
a definição das diretrizes para a preservação do sítio já sejam delineadas 
quando da elaboração do processo de tombamento, para que ao mesmo 
tempo em que se defina o que se vai preservar e porque, se defina também 
como essa preservação vai ser feita. (BRASIL, 2010, p.11)  

 

Assim, apesar de o Decreto-Lei nº 25/37 ser auto-aplicável, torna-se desejável 
a elaboração das Normas de Preservação (juridicamente entendida como uma 
regulamentação dos seus artigos 17 e 18) em atendimento aos princípios da 
publicidade e transparência, uma vez que é através deste documento que 
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serão explicitados os critérios segundo os quais os projetos para intervenção 
nos edifícios e espaços públicos das cidades serão analisados, e que embasarão 
tanto a análise e aprovação das propostas, quanto o próprio trabalho de 
fiscalização. E ainda conforme orientação da Procuradoria Jurídica do IPHAN, 
o formato mais adequado para essa regulamentação é, efetivamente, através 
da publicação de uma Portaria, que após a elaboração dos estudos técnicos, 
tornará públicos os critérios específicos de intervenção para cada sítio 
tombado, por meio de sua publicação em Diário Oficial da União. (BRASIL, 
2010, p. 19, grifo nosso) 

Logo, a inexistência de normas de preservação é usada e entendida pelos proprietários 

e população em geral como falta de critérios nas análises de processos, rotulando as análises 

como algo subjetivo e dependente da percepção de cada analista. Portanto, por mais que os 

pareceres apresentem-se galgados em justificativas técnicas, a elaboração e aplicação de 

normas de preservação aos sítios tombados continuam sendo indispensável. 

 

1.2.2 Poligonal de entorno 

                                                                                                      

Além da definição de uma poligonal de tombamento, também é definida uma poligonal 

de entorno. A discussão sobre áreas de entorno surge desde a Carta de Atenas de 1931 e a 

Carta de Atenas de 1933, ambas se situando no período do entre guerras (fim da década de 

1920 a 1940). Apesar de estarem imersas no mesmo contexto histórico de reconstrução das 

cidades e das memórias destruídas na primeira guerra, as Cartas possuem posicionamentos 

distintos sem nenhuma aproximação entre elas, exceto o fato de abordarem a questão do 

entorno dos monumentos históricos, mesmo que de forma ainda superficial.  

A primeira carta, escrita sob influência das ideias de Gustavo Giovannoni, foca na 

preservação do tecido urbano existente. Já a segunda, sob forte influência de Le Corbuseir e 

dos postulados do modernismo, foca na destruição de conjuntos antigos como única forma de 

se construir a cidade modernista. A partir dos fragmentos abaixo, extraídos das duas Cartas, 

pode-se perceber como a postura das mesmas se apresentam de maneira antagônica, apesar 

da diferença de apenas dois anos entre elas:  

A conferência recomenda respeitar, na construção dos edifícios, o caráter e a 
fisionomia das cidades, sobretudo na vizinhança dos monumentos antigos, cuja 
proximidade deve ser objeto de cuidados especiais. [...] Recomenda-se, 
sobretudo, a supressão de toda publicidade, de toda presença abusiva de 
postes ou fios telegráficos, de toda indústria ruidosa, mesmo de altas 
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chaminés, na vizinhança ou na proximidade dos monumentos de arte ou de 
história (CURY, 2004, p.14, grifo nosso). 

[...] se os interesses da cidade são lesados pela persistência de determinadas 
presenças insignes, majestosas, de uma área já encerrada, será procurada a 
solução capaz de conciliar dois pontos de vista opostos: nos casos em que se 
esteja diante de construções repetidas em numerosos exemplares, algumas 
serão conservadas a título de documentário, as outras demolidas; em outros 
casos poderá ser isolada a única parte que constitua uma lembrança ou um 
valor real; o resto será modificado de maneira útil. [...] 69 – A destruição de 
cortiços ao redor dos monumentos históricos dará a ocasião para criar 
superfícies verdes. É possível que em alguns casos, a demolição de casas 
insalubres e de cortiços ao redor de algum monumento de valor histórico 
destrua uma ambiência secular. É uma coisa lamentável, mas inevitável. 
Aproveitar-se-á a situação para introduzir superfícies verdes. Os vestígios do 
passado mergulharão em uma ambiência nova, inesperada talvez, mas 
certamente tolerável, e da qual, em todo caso, os bairros vizinhos se 
beneficiarão amplamente (CURY, 2004, p.52-54).  

Devido à destruição de inúmeras cidades europeias durante a 2ª Guerra Mundial, foi 

apenas na década de 1960 que se retomaram as discussões no campo da preservação, inclusive 

com um novo enfoque: o dos sítios urbanos históricos. Na década de 1960 a questão da 

preservação da escala urbana começa a ter mais ênfase e a importância de sua manutenção 

passa a ser reafirmada. Diante do contexto apresentado, passa-se a abrir o campo urbanístico 

para a discussão das alterações de seus tecidos urbanos e espacialidades, principalmente no 

período do pós-guerra, onde as cidades estavam sendo reconstruídas sob as ideias da cidade 

modernista, que claramente apresentava um conflito de interesses para com a estrutura 

urbana que havia sido construída durante séculos e apresentava-se consolidada.  

Apesar da “Recomendação relativa à salvaguarda da beleza e do caráter das paisagens 

e sítios”, ou simplesmente Recomendação de Paris, tratar da salvaguarda das paisagens e sítios, 

a mesma traz avanços para a questão do entorno ao colocar a salvaguarda de paisagens e sítios 

urbanos, que são geralmente os mais ameaçados, especialmente pelas obras de construção e 

pela especulação imobiliária. “Uma proteção especial deveria ser assegurada às proximidades 

do monumento” (CURY, 2004, p. 83).  

Partilhando das ideias da Recomendação de Paris, conservação e restauração de 

monumentos e sítios, foi elaborada em 1964 a Carta de Veneza, tendo como proponente o 

ICOMOS. Segundo Araújo (2002, p.37):  

Observa-se com a Carta de Veneza, portanto, não apenas uma ampliação do 
conceito de bem cultural, digno de preservação e conservação, mas 



O instrumento do tombamento 
 

     53 
 

introdução de uma nova concepção de história: aquela que é construída 
diariamente pelo povo de uma Nação. 

É a partir das ideias expostas na Carta de Veneza que as áreas urbanas passam a ser alvo 

direcionado de proteção e consequentemente todo o seu entorno passa a ser alvo também das 

discussões a respeito das políticas culturais.  

Durante o congresso que culminou com a Carta de Veneza, quatro categorias 
de comunicações foram apresentadas, são elas: definição do monumento e 
seus valores; a situação do monumento na sociedade contemporânea; o 
monumento e seu entorno; o espírito e o ensino da disciplina de restauração 
de monumentos. O item “o monumento e seu entorno” foi apresentado por 
especialistas da França, Espanha, Bélgica e do Leste Europeu e apresenta-se 
expresso no 6º artigo da referida Carta. Tais apresentações demonstram que 
a partir de 1960 o tema do entorno já era foco nas discussões sobre 
preservação e foi discutido em outros documentos sob as seguintes 
nomenclaturas: “ambiente imediato (immediate environment), ambiente 
urbano (urban surroundings), atmosfera histórica (historic atmosphere), 
ambiência histórica (historic environment ou ambience historique) 
(ANDRADE, 2009, p. 112). 

Vale salientar que o contexto da época, com um acelerado crescimento das cidades, a 

construção de novas edificações nas proximidades de bens protegidos demandou que a 

conservação urbana fosse pauta nas ações de preservação. A menção a palavra ambiência 

ocorre pela primeira vez nesta Carta, como consequência do eixo temático de discussão “o 

monumento e seu entorno”.  

Apesar do termo “ambiência” não apresentar-se claramente conceituada, o que se 

entende do termo exposto a partir do seu artigo 6º, é a ideia de ambiência ligada a 

uniformidade urbana, está expressa através de características edilícias de volume e cor, não se 

aplicando a uniformidade estilística.  

Já as Normas de Quito (1967), corroborou com a Carta de Veneza, ao abordar a relação 

entre o monumento e o ambiente que o circunda além de tratar sobre a função social do 

monumento, assunto este tratado já no primeiro item do seu texto e que foi o que 

proporcionou o avanço da legislação brasileira quando ao instrumento do tombamento:  

A ideia do espaço é inseparável do conceito de monumento e, portanto, a 
tutela do Estado pode e deve estender-se ao contexto urbano, ao ambiente 
natural que o emoldura e aos bens culturais que encerra (CURY, 2004, p.106).  

Ao manter a preocupação com o ambiente do monumento, as Normas de Quito vão 

além quando sugerem a construção de normas protecionistas e planos de valorização, os quais 



O instrumento do tombamento 
 

     54 
 

devem envolver todo o monumento, incluindo o perímetro urbano que o circunda, significando 

um grande avanço para a discussão da questão da ambiência. A Norma defende que: 

[...] para os efeitos de legislação de proteção, o espaço urbano que ocupam 
os núcleos ou conjuntos monumentais e de interesse ambiental deve limitar-
se da seguinte forma:  
a)     Zonas de proteção rigorosa, que corresponderá à de maior densidade 
monumental ou de ambiente; 
b)    Zona de proteção ou respeito, com maior tolerância; 
c)     Zona de proteção da paisagem urbana, a fim de procurar integrá-la com 
a natureza circundante (CURY, 2004, p.120) 

Já a Recomendação de Paris referente à proteção da beleza e do caráter das paisagens 

e sítios de 1962, levanta a discussão para quanto a preocupação da salvaguarda de áreas 

próximas aos monumentos, colocando que as mesmas deveriam ter uma proteção especial e 

que novas construções deveriam ser edificadas de acordo com ambiência.  

No entanto, foi a Carta de Burra (1980) que apresentou o maior avanço conceitual em 

relação a questão do entorno. A temática do entorno aparece já em seu primeiro artigo - que 

aborda as definições conceituações relativas a questão patrimonial – incluindo-o como parte 

integrante do próprio bem. A Carta mesma define bem da seguinte forma: 

O termo bem designará um local, uma zona, um edifício ou outra obra 
construída, ou um conjunto de edificações ou outras obras que possuam uma 
significação cultural, compreendidos, em cada caso, o conteúdo e o entorno 
a que pertence (CURY, 2004, p.247) 

E define os elementos essenciais para a manutenção de um “entorno adequado” e 

essencial para a conservação do bem, como sendo: 

A conservação de um bem exige a manutenção de um entorno visual 
apropriado, no plano das formas, da escala, das cores, da textura, dos 
materiais, etc. Não deverá ser permitida qualquer nova construção, nem 
quaisquer demolições ou modificações suscetíveis de causar prejuízo ao 
entorno. A introdução de elementos estanhos ao meio circundante, que 
prejudiquem a apreciação ou fruição do bem, deve ser proibida (CURY, 2004, 
p. 249).  

O artigo acima amplia a ideia de entorno apresentada na Carta de Veneza, ao colocar 

como elementos fundamentais para a manutenção do mesmo, as formas, texturas, os 

materiais. São esses elementos que irão servir como fonte de informação para subsidiar e 

construir o conceito de entorno.  

A ideia errônea de imutabilidade e inflexibilidade no entorno tal qual existe no 

perímetro tombado pode ter bases na Carta de Burra, já que a mesma coloca a indicação sobre 
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a proibição de novas edificações ou modificações de edifícios. A ideia contida na Carta de Burra 

vai de encontro o conceito de entorno que se defende contemporaneamente, que é o entorno 

com a função de gerir os espaços de significância, ou seja, fazer a transição entre as áreas da 

cidade, sem, contudo, impedir suas mudanças. A dinâmica é característica inerente dos espaços 

urbanos e por isso impossível de frear. Desta forma, as áreas de entorno devem se propor a 

gerir essa transformação, de fato que as mesma interfiram minimamente sob o bem tombado, 

para garantir a manutenção da integridade do bem.  

A conceituação de ambiência aparece na Recomendação de Nairóbi (1976) como 

sendo: “o quadro natural ou construído que influi na percepção estática ou dinâmica desses 

conjuntos, ou a eles se vincula de maneira imediata no espaço, ou por laços sociais, econômicos 

ou culturais” (CURY, 2004, p.220). 

No âmbito brasileiro, a palavra utilizada para a definição do entorno em sua primeira 

legislação foi o termo “vizinhança”24:  

A visibilidade e vizinhança, estipuladas no DL 25/37, passaram a ter um novo 
sentido, no qual deveria ser considerado o sítio de implantação, a escala dos 
bens tombados, os estilos compatíveis a seu redor, a “respeitabilidade” do 
ambiente, abrindo caminho para os trabalhos subsequentes, com a adoção 
de conceitos mais amplos de entorno especialmente na década de 1980. 
(PEP/IPHAN, 2007, p.25). 

O termo entorno foi incorporado ao vocábulo patrimonial brasileiro pelos técnicos do 

IPHAN durante a década de 1970, como sinônimo das áreas vizinhas aos bens tombados. Em 

24 de junho de 1981, o termo entorno foi oficialmente empregado pelo Governo Federal, 

através da portaria nº 05, que dispõe sobre o tombamento do conjunto arquitetônico e 

paisagístico de Petrópolis (PEP/IPHAN, 2007).   

No documento elaborado por relatoras do IPHAN sobre o “Seminário sobre Entornos 

de Monumentos” (1983), o vocábulo “entorno ou vizinhança da coisa tombada” foi assim 

conceituado: “Conforme expressão usada no artigo 18 do Decreto-lei nº 25 - é, fisicamente, o 

lugar geométrico dos pontos de uma paisagem que, potencialmente, se interpõem nas visuais 

                                                             
24 “No entanto, a ausência na definição do que realmente vinha a ser tanto vizinhança, quanto como seria a sua 
forma de proteção, acarretou prejuízos a diversos monumentos nacionais por permitir as intervenções da 
influente dinâmica imobiliária, contudo fez crescer no órgão a necessidade de uma ação mais eficaz para sua 
gestão. Casos judiciais emblemáticos entre município e IPHAN, a exemplo da Igreja de Nossa Senhora Outeiro da 
Glória no Rio de Janeiro e do Convento de São Francisco de João Pessoa na Paraíba, também contribuíram para 
que a partir da noção de vizinhança, conceito este que não possuía fácil aplicação, fossem traçados precedentes 
para a construção do conceito de entorno e sua operacionalização” (PEP/IPHAN, 2007). 
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a partir de ou sobre o monumento.” Apesar de uma tentativa de definição do que seria o termo, 

o mesmo documento coloca que: “Esse conceito é, porém, limitado, na medida em que o foco 

de interesse se restringe ao bem tombado, pois a paisagem envolvente é, com frequência, dele, 

componente valorativo” (PEP/IPHAN, 2007, p. 82). 

Sant´Anna (1995) considera que ao longo da trajetória do IPHAN houveram dois 

momentos distintos, resultantes da problemática do entorno dos bens tombados:  

O primeiro se caracteriza pela discussão judicial em torno dos conceitos de 
vizinhança e visibilidade, e pela defesa da competência técnica e legal do 
IPHAN para determinar, caso a caso, os limites e o conteúdo desses conceitos 
(SANT´ANNA, 1995, p.199).  

A primeira fase do IPHAN se estende até a década de 1950 e tem como principal 

contexto o fato de ainda não existir no país nenhuma jurisprudência a respeito da intervenção 

federal nas áreas de entorno. Desta forma, as decisões mais polêmicas foram tomadas e 

resolvidas na justiça, através de embates judiciais onde IPHAN buscou não somente impor a 

autoridade de órgão federal, como também criar uma jurisprudência e consequentemente 

uma definição para o tema entorno. Os embates judiciais e as posturas adotadas pelo IPHAN 

tiveram como consequência a definição de três pontos: 

(1) a constitucionalidade da limitação do direito de propriedade na vizinhança 
do bem tombado a fim de proteger sua ambiência; (2) a competência do 
SPHAN para determinar, conforme as características e peculiaridades do bem, 
os limites métricos ou o alcance espacial da vizinhança; e (3) A sedimentação 
do conceito de visibilidade enquanto ambiência do bem, voltado para a 
proteção de sua apreensão global em termos estéticos e históricos e não 
apenas em termos óticos ou visuais (SANT´ANNA, 1995, p. 199). 

Já na segunda fase, iniciada a partir da década de 1950 e consolidada a partir da década 

de 1980, foi através da institucionalização de procedimentos e de precedentes abertos através 

das decisões judiciais da fase anterior, que o órgão conseguiu gerenciar a intervenção nessas 

áreas. A segunda fase se caracteriza também pela publicação de portarias de regulamentação 

sobre a temática do entorno. 

Já o documento regional do Cone Sul, mais conhecido como a Carta de Brasília (1995), 

coloca que: 

[a] conservação da autenticidade dos conjuntos urbanos com um valor 
patrimonial pressupõe a manutenção de seu conteúdo sócio cultural, 
melhorando a qualidade de vida de seus habitantes. É imprescindível o 
equilíbrio entre o edifício e seu entorno, tanto na paisagem urbana quanto na 
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rural. Sua ruptura seria um atentado contra a autenticidade. Para isso, é 
necessário criar normas especiais que assegurem a manutenção do entorno 
primitivo, quando for possível, ou que gerem relações harmônicas de massa, 
textura e cor (CURY, 2004, p. 326).  

Em 2010 o IPHAN elaborou um manual para a elaboração de diretrizes e normas de 

preservação para áreas urbanas tombadas, onde a questão do entorno foi amplamente 

discutida. No documento, considera-se como ponto importante para o entorno: 

[...] a preservação da ambiência do(s) bem(ns) tombado(s), funcionando como 
uma área de amortecimento entre esta e o restante da cidade, não sendo 
atribuída a ela um valor específico independente ou diferente da área 
tombada. (IPHAN, 2010, p.14).  

E define o entorno como: “área claramente definida com o objetivo de resguardar a 

ambiência do bem tombado e garantir a qualidade urbana necessária para sua fruição” (IPHAN, 

2010, p.15). A partir desta construção, percebe-se que o foco da preservação volta a ser o 

monumento, sendo o entorno o “elo” de ligação entre bem e o espaço urbano.  

Contudo, faz-se necessário refletir ainda sobre a delimitação da poligonal de entorno, 

pois em diversos casos tem se tratado estas áreas de forma semelhante às áreas tombadas, 

muitas vezes analisando os projetos propostos para o entorno com a mesma rigidez que para 

as áreas efetivamente protegidas, esquecendo-se que o entorno é uma poligonal de transição 

que por não ter o objetivo de resguardar os valores patrimoniais não deve contê-lo.   

Ainda sobre o tema, Rabello (2009) afirma que:  

[...] ter critérios para a provação de obras e objetos na vizinhança de bens 
tombados é o pressuposto da legitimidade e, consequentemente, da validade 
do ato administrativo de aprovação. Ainda que não haja ato administrativo 
normativo, fixando os parâmetros a serem aplicados a cada caso de 
vizinhança de bem tombado, é evidente que o órgão de patrimônio jamais 
poderá adotar critérios diferenciados para duas aprovações, tratando-se da 
mesma hipótese de bem tombado; nesse caso, a discricionariedade que lhe é 
conferida pelo art. 18 estaria transformada em arbitrariedade. 

Segundo o Artigo 18 do Decreto-Lei nº 25/37, as restrições impostas ao entorno (ou 

vizinhança) das coisas tombadas visam garantir a “visibilidade” do bem que, segundo avanços 

conceituais, atualmente pode ser entendida como sua “ambiência”. O artigo define algumas 

interferências na propriedade do entorno, como forma de proteger essa ambiência:  

Artigo 18 - Sem prévia autorização do Serviço do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional, não se poderá, na vizinhança da coisa tombada, fazer 
construção que lhe impeça ou reduza a visibilidade, nem nela colocar anúncios 
ou cartazes, sob pena de ser mandada destruir a obra ou retirar o objeto, 
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impondo-se neste caso multa de cinquenta por cento do valor do mesmo 
objeto (IPHAN, 2006, p. 13, grifo nosso). 

A aplicação do artigo acima faz com que nas áreas envoltórias, a reação negativa seja 

ainda pior. Como não se trata de bem tombado em si, o reconhecimento é ainda menor pela 

sociedade, e é por isso que os embates se exponenciam. Ademais, o questionamento sobre os 

limites das competências entre órgãos preservacionistas e os órgãos de gestão urbana também 

é maior (PRATA, 2009, p. 156-157).  
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CAPÍTULO 2: A INSTRUÇÃO DO TOMBAMENTO FEDERAL DO CENTRO 
HISTÓRICO DE NATAL: UMA LEITURA NECESSÁRIA 

 

Os estudos para o pedido de tombamento federal para o centro histórico de Natal 

tiveram início no ano de 2006 e foram realizados pela equipe da Sub-Regional do IPHAN do Rio 

Grande do Norte e equipe técnica contratada através do Plano de Ação 2006 (Processo de 

Tombamento nº 1558-T-08, vol.I, fl. 8). Segundo o documento: 

A pesquisa permitiu a identificação e documentação, em meios apropriados, 
das edificações que já foram tombadas isoladamente e as de interesse de 
preservação, visando o conhecimento do processo de formação e evolução 
da cidade de Natal (Processo de Tombamento nº 1558-T-08, vol I, 2006).  

O processo de tombamento do Centro Histórico de Natal é composto por três volumes 

e mais de 500 páginas, contendo entre outras coisas o levantamento técnico realizado para 

subsidiar a proposta de tombamento. Os estudos foram realizados pela equipe técnica do 

IPHAN/RN, que utilizou a metodologia do Inventário Nacional de Bens Imóveis – Sítios Urbanos 

(INBI-SU) do Departamento de Documentação do órgão federal de proteção.  

O INBI-SU é uma metodologia de inventário de sítios urbanos tombados, 
desenvolvida pelo IPHAN, que se desenvolve com três abordagens distintas e 
inter-relacionadas: a pesquisa histórica, coletando informações gerais sobre a 
formação e o desenvolvimento do sítio; os levantamentos físico-
arquitetônicos, registrando as características e condições físicas de cada 
edificação; e através das entrevistas com os moradores e usuários, abordando 
dados sócio-econômicos e registrando as opiniões sobre a cidade onde vivem. 
(RIBEIRO; TREVISAN; NOBREGA, s/d) 

O INBI-SU utiliza uma metodologia desenvolvida pelo órgão de proteção federal, tendo 

à frente a equipe do DID — Departamento de Identificação, em conjunto com a UNESCO 

visando o levantamento e a organização de um conjunto de informações sobre sítios urbanos 

tombados pelo IPHAN. No método do INBI-SU existem duas abordagens: a pesquisa histórica 

(informações sobre a formação e desenvolvimento sobre o sítio) e a pesquisa de campo 

(características do lote, características arquitetônicas, estado de conservação e questionários 

sócio-econômicos). O critério utilizado no INBI-SU determina que sejam levantados os dados 

de todas as edificações inseridas no perímetro do sítio tombado pelo IPHAN. São registradas as 

informações das edificações tombadas, das de interesse histórico e/ou artístico e daquelas cuja 

arquitetura não apresenta valor algum (RIBEIRO; TREVISAN; NÓBREGA, S/D).  
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De acordo com a instrução de tombamento do centro histórico de Natal, percebemos 

que os primeiros estudos e a aplicação da metodologia do INBI-SU foram realizada apenas no 

bairro da Cidade Alta. Na instrução de tombamento a área correspondente ao bairro da Ribeira 

encontra-se como “perímetro de expansão”, ou seja, uma área onde posteriormente devem 

ser realizados os mesmos estudos aplicados ao bairro da Cidade Alta, com a finalidade de 

aumentar a poligonal de tombamento para este bairro. Essa suspeita vai se confirmar no 

segundo volume da supracitada instrução, quando no parecer 09/2009, coloca-se que os 

estudos do bairro da Ribeira foram realizados e entregues ao IPHAN, depois da instrução de 

tombamento já ter sido dado entrada no órgão. A justificativa do perímetro de expansão 

aponta indícios de que há o interesse de que esses estudos sejam estendidos para o bairro da 

Ribeira, já que a poligonal de expansão prevista na Instrução de Tombamento é uma “Poligonal 

proposta para a expansão do estudo a respeito da área e provável ampliação dos limites de 

tombamento” 

Como os estudos sobre o bairro da Ribeira não fazem parte dos volumes que compõe o 

processo de tombamento do centro histórico de natal, todas as vezes que remetemos a esses 

estudos, estaremos falando especificamente sobre o bairro da Cidade Alta e a parte do bairro 

da Ribeira que abarca apenas a parte da praça Augusto Severo, conforme mapa abaixo.  

Figura 2: mapa com a delimitação da área em que os estudos e a metodologia INBI-SU foram aplicados 
buscando subsidiar a instrução de tombamento de Natal.  

 
Fonte: Google Earth, jan. 2013. Modificado pela autora (2014). 
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Segundo a publicação “Centro Histórico de Natal”, que reúne os principais resultados e 

a sistematização do material levantado na pesquisa com o INBI-SU, foram realizados dois tipos 

de levantamento nas edificações durante os estudos: levantamento completo e levantamento 

reduzido.  

O completo foi adotado para as edificações de notáveis méritos históricos 
e/ou artísticos e que ainda mantinham íntegras as suas principais 
características; já o resumido foi adotado para o restante do sítio, abrangendo 
inclusive as edificações contemporâneas (Centro Histórico de Natal, 2007, p. 
36)  

Com base nesses estudos, foi montado o volume que daria entrada no IPHAN para 

subsidiar o pedido de tombamento federal e justificar a poligonal de tombamento e de entorno 

propostas. O processo no IPHAN iniciou-se então em 03/04/2008 com encaminhamento da 

Instrução para Tombamento da Chefe da Sub-regional IPHAN/RN, Jeanne Fonseca Leite Nesi, 

para a Superintendente da 20ª SR/IPHAN/PB-RN, Eliane de Castro, para que o mesmo fosse 

encaminhado ao Departamento de Patrimônio Material e Fiscalização do IPHAN/DF, tendo sido 

recebido neste órgão em 12/11/2009. O processo25 iniciou-se então contendo as seguintes 

partes: estudos para o tombamento do centro histórico de Natal com justificativa para o 

tombamento; apresentação sobre a cidade; justificativa e delimitação para poligonal de 

tombamento; justificativa e delimitação para poligonal de entorno; perímetro de expansão; 

legislação vigente na área; acervo arquitetônico e urbanístico; anexos com bases cartográficas 

e reportagens sobre a possibilidade de tombamento.  

Na apresentação do estudo, a chefe da Sub-Regional do IPHAN/RN, Jeanne Fonseca 

Leite Nesi, pondera que a iniciativa privada enxerga no centro histórico de Natal potencial para 

o desenvolvimento do turismo cultural, mas que “[...] o interesse preservacionista sempre 

esbarra nos altos custos, que inviabilizam os projetos ou permitem apenas implantações 

parciais”. Argumenta ainda que: 

[...] o reconhecimento e valorização do referido sítio através do seu 
tombamento, irá facilitar a atração de linhas de investimentos, que permitirão 
a execução de ações preservacionistas, além de atuar como medida 
disciplinadora das pressões exercidas sobre o local (Processo de Tombamento 
nº 1558-T-08, vol.I, fl. 8)  

                                                             
25 Além das partes citadas abaixo, o processo conta ainda com Pareceres do IPHAN, Processos de pedidos de 
impugnação e ata da reunião conselho consultivo 
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 O trecho acima corrobora com a ideia desenvolvida anteriormente, de que o 

tombamento do centro histórico de Natal está inserido dentro do contexto do aumento 

substancial do número de tombamentos de centros históricos a partir do início da década de 

1990, como forma de legitimar a participação desses centros urbanos em programas que tem 

como objetivo investir recursos em áreas patrimonializadas, através do investimento em obras 

de recuperação e conservação do patrimônio histórico. Inclusive, a aceitação da cidade de Natal 

no PAC Cidades Históricas só foi possível porque a cidade já se encontrava com o pedido de 

tombamento federal iniciado junto ao IPHAN.  

Outro ponto que vale chamar a atenção na fala que se encontra na apresentação dos 

estudos para pedido de tombamento do referido centro histórico, é a menção que se faz por 

parte da então chefe da Sub-Regional do IPHAN/RN de que o tombamento venha “atuar como 

medida disciplinadora das pressões exercidas sobre o local”. No entanto, sabe-se que é a 

instância municipal que deve se preocupar em controlar e até mesmo coibir a especulação 

imobiliária, através dos instrumentos previsto no Estatuto da Cidade, podendo o órgão de 

preservação e até mesmo o instrumento do tombamento – da forma que é aplicado 

atualmente – contribuir muito pouco junto ao problema.    

A continuidade do discurso que compõe a introdução dos estudos para subsidiar o 

pedido de tombamento revelam as primeiras pistas a respeito do enfoque e da leitura utilizada 

para justificar e escolher o perímetro do centro histórico de Natal a ser protegido. No referido 

documento, defende-se que a preservação desse espaço urbano ocorra em termos estéticos e 

urbanísticos, creditando ao tombamento a função de divulgação da imagética da cidade ligada 

ao seu patrimônio histórico, como forma de fortalecer o turismo cultural na cidade. Para a 

equipe que elaborou os estudos que compõe a referida instrução de tombamento, “um dos 

meios de se obter esse resultado [divulgação de imagens constitutivas da identidade de Natal] 

é através da manutenção de seu conjunto de monumentos de valor histórico e artístico” 

(Processo de Tombamento nº 1558-T-08, vol.I, fl.9-10, grifo nosso).   

Segundo a Instrução, a motivação para o pedido de proteção federal ao sítio histórico 

de Natal apoia-se no fato de que a área mantém:  

[..] significativa concentração de edificações de expressão. No entanto, há 
também alguns remanescentes da arquitetura modesta, em pequeno 
número, e que precisam ser urgentemente ser preservados. Este conjunto, 
que concentra edificações históricas, de expressão e modestas, são os objetos 
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de arte da cidade, caracterizadores do tecido urbano em que se encontram, 
contando parte significativa da sua história, merecendo por isso serem 
preservados (Processo de Tombamento nº 1558-T-08, vol. I, fl. 11, grifo nosso) 

Ao analisarmos o texto que compõe a instrução de tombamento do centro histórico de 

Natal, percebemos que a motivação para o tombamento parte do reconhecimento de um 

conjunto urbano, em contraponto a edificações isoladas. Conjunto este que se relaciona com 

o tecido urbano no qual está inserido, contando através dos remanescentes materiais, parte 

da história da cidade de Natal. 

Como justificativa para o perímetro de tombamento, o documento argumenta que:  

Buscou-se selecionar a “área crítica” da cidade que melhor concentra a 
história de Natal – o seu núcleo urbano inicial -, e que ainda conserva os 
testemunhos históricos, seja no traçado urbano, na divisão dos lotes, na 
conformação dos logradouros, no tratamento dos espaços livres, na sua 
arquitetura etc. (Processo de Tombamento nº 1558-T-08, vol. I, fl. 11, grifo 
nosso) 

Aqui percebe-se a relação com a definição de “cidade-documento” desenvolvido por 

Sant´Anna, que defende que a “cidade-documento” passa a exercer a função de testemunho 

documental. Assim, adquire a função de fornecer informações a respeito das dinâmicas 

cotidianas, organizações sociais e cultura local. Não é só a arquitetura que é importante e 

valorizada, como na “cidade-monumento” em que é o objeto de arte da cidade, e sim todos os 

fragmentos urbanos que venham contribuir com o contar da história, servindo de testemunho 

material. Ademais, o enfoque descentralizado nas edificações é reiterado no discurso da 

própria instrução de tombamento, ao ressaltar que: 

O Centro Histórico de Natal [...] possui características que remontam aos 
primeiros séculos da história do Brasil, nele evidenciando-se importantes 
aspectos que caracterizam a ação colonizadora portuguesa. Destes, talvez o 
mais relevante seja o traçado urbano irregular, típico das cidades coloniais 
portuguesas, em oposição aos padrões geométricos espanhóis. (Holanda, 
1989 apud Processo de Tombamento nº 1558-T-08, vol. I, fl. 9, grifo nosso) 

A partir de toda a discussão e desenvolvimento teórico, lança-se então a proposta de 

poligonal de tombamento. Essa primeira proposta tinha aproximadamente 182.045 m² de área 

e cerca de 150 imóveis estavam inseridos nela. Todo o raciocínio construído em cima da 

argumentação composta pelo documento de tombamento, se desfaz ao olharmos para a 

espacialização dos valores identificados através da poligonal de tombamento proposta pela 

equipe da Superintendência da Regional RN, visto que não reflete o discurso contido nas 

páginas anteriores da Instrução.  
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Figura 3: primeira proposta para poligonal de tombamento do centro histórico de Natal. 

Fonte: IPHAN, 2007, p.34-35 

Ao analisar a poligonal proposta, percebemos que a mesma se contradiz em relação ao 

apontado no documento escrito. Apesar da poligonal traçada refletir as várias temporalidades 

vividas pela cidade de Natal quanto a este bairro, o que condiz com o discurso apresentado na 

instrução de tombamento e que se volta para “cidade-documento”, sua espacialização 

concentrada prioritariamente nas grandes edificações, nos leva a uma leitura a partir da ótica 

da “cidade-monumento”. Portanto, a espacialização do discurso contido na instrução do 

tombamento deveria levar em conta as relações urbano-arquitetônicas. Observa-se na 

proposta de traçado desta poligonal que a mesma concentra-se nas edificações monumentais 

e no eixo de fundação da cidade de Natal, abrangendo grandes espaços públicos, como é o 

caso das praças André de Albuquerque, 7 de Setembro e Augusto Severo. O traçado desta 

poligonal apresenta-se bastante recortado e bem irregular. Entretanto, percebe-se que a 

delimitação protege apenas um corredor de edificações monumentais implantadas em lotes 

que não se caracterizam como o padrão inicial e colonial do bairro. Logo, fica evidente que essa 

primeira proposta foi pensada em cima da área conhecida como “Corredor Cultural de Natal”, 

que segundo o Processo de Tombamento, “apesar de não ser legalmente delimitado, vem 

sendo alvo de discussões preservacionistas desde 1991, quando foi apresentado no Congresso 

Brasileiro sobre Patrimônio Histórico e Cidadania, em São Paulo” (Processo de Tombamento nº 

1558-T-08, vol. I, fl. 44). 

Por conseguinte, podemos afirmar que a espacialização da poligonal apresentada 

baseia-se no patrimônio monumental edificado (únicas edificações que tiveram levantamento 

completo) e no espaço público, que por sua escala e ambiência também tornam-se espaços 
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monumentalizados, deixando em segundo plano as questões relativas à constituição 

morfológica do bairro.  

Em relação ao perímetro de entorno, a Instrução de tombamento o justifica da seguinte 

forma:  

Objetivando a manutenção da ambiência do denominado “Centro Histórico de 
Natal”, delimitou-se uma área de entorno que, apesar das modificações, ainda 
mantém no traçado das ruas e logradouros, e no gabarito das suas edificações, 
as referências à antiga cidade colonial. A poligonal de entorno engloba o marco 
sul da colonização da cidade, a Santa Cruz da Bica e complementa a proteção 
ao traçado urbano que correspondente ao antigo perímetro urbano de Natal, 
quando da sua formação, a partir de 1599 (Processo de Tombamento nº 1558-
T-08, vol. I, fl. 45, grifo nosso)  

Embora seja fato de que não há um consenso dentro do próprio órgão de proteção 

federal quanto ao tratamento das áreas de entorno e tombamento e o que diferenciaria uma 

da outra, a partir das referências bibliográficas lidas e material pesquisado e publicado pelo 

próprio órgão de preservação, como é o caso da “Normatização de Cidades Históricas: 

orientações para a elaboração de diretrizes e Normas de Preservação para áreas urbanas 

tombadas”, indica-se que a poligonal de entorno deve objetivar a manutenção da ambiência e 

ser uma área de amortização entre a cidade contemporânea e o centro histórico, não devendo 

portanto, ter inserida nela, qualquer tipo de valor patrimonial. No entanto, percebe-se no texto 

da instrução de tombamento que é dito que para a manutenção da ambiência foi escolhida 

uma área de entorno que apesar de modificada ainda mantém características morfológicas 

importantes e coloniais, características estas colocadas pelo próprio documento como 

caracterizadoras da colonização portuguesa. 

Segundo relato de Maria Isabel Braga da Câmara no parecer nº 09/2009 que compõe o 

volume II da Instrução de tombamento, durante o andamento do processo foi sugerido que o 

bairro da Ribeira passasse a integrar a poligonal de tombamento: 

Em novembro de 2008, em visita a Natal e reunião com a superintendente 
Jeanne Fonseca Leite Nesi, a arquiteta Heliana Lima de Carvalho, o historiador 
Romero de Oliveira e Silva e Filho, a arquiteta Heliana Mendes dos Santos e 
eu, concluímos pela necessidade de incluir a Ribeira na área proposta para 
tombamento. A análise do bairro da Ribeira chegou ao setor em 06/08/2009 
(Processo de Tombamento nº 1558-T-08, vol. II fl. 170) 

Embora afirme-se acima que a análise e os estudos referentes ao bairro da Ribeira 

tenham chegado aos setores responsáveis pela análise do processo de tombamento, tais 
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estudos não compõe o volume oficial da referida instrução. Após tal parecer, no volume escrito 

do documento, encontram-se novas descrições e mapas retificando a primeira proposta de 

poligonal de tombamento e de entorno, incorporando agora parte do bairro da Ribeira e 

excluindo partes do bairro da Cidade Alta.   

Figura 4: mapa com as mudanças ocorridas na primeira poligonal de tombamento, gerando assim a segunda 
proposta.  

Fonte: Acervo IPHAN, s/d. Modificado pela autora, 2014.  

 

Porquanto, a segunda proposta de poligonal de tombamento e que se encontra vigente, 

estende-se para o bairro da Ribeira, excluindo, no entanto, trechos do bairro da Cidade Alta 

que se encontravam protegidos pela primeira poligonal proposta. Segundo parecer de Maria 

Isabel Braga da Câmara encaminhado para a arquiteta Jurema Kopke Eis Arnault, do setor de 

Proteção/DEPAM: 

Como resultado da análise desses estudos, conjugadamente à avaliação direta 
do sítio, sugerimos uma nova proposta de poligonal de tombamento, com a 
exclusão de partes da Cidade Alta, onde o casario está muito alterado, e, na 
Ribeira, concentramos a proposta na área de ocupação mais antiga, junto ao 
rio até a av. Duque de Caxias que, com o seu alargamento, rompeu com a 
estrutura urbana colonial [...]. Resumidamente, optou-se por concentrar a 
proposta de proteção ao sítio que na Cidade Alta, ainda guarda a configuração 
urbana mais original e inclui as edificações de importância histórica e 
arquitetônica já protegidas isoladamente pelo IPHAN ou pelo estado, e, na 
Ribeira, à área onde prevalece a configuração urbana colonial, o casario 
apresenta maior harmonia volumétrica e se concentram as edificações de 
maior destaque pelo seu estilo arquitetônico (Processo de Tombamento nº 
1558-T-08, vol. II fl. 170-171, grifo nosso) 
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Analisando o novo discurso que visa justificar a mudança de poligonal, percebemos que 

o mesmo se altera em relação ao que defendia-se inicialmente. Porquanto, o discurso que 

antes se aproximava do discurso da “cidade-documento”, agora se aproxima da visão de 

“cidade-monumento”, visto que o trecho acima expressa de forma clara os principais preceitos 

que norteiam as escolhas baseadas nessa forma de enxergar os espaços patrimonializados. São 

eles:   

a) valores estéticos, seguindo os critérios de homogeneidade do conjunto edificado – 

expresso quando argumenta-se que a poligonal de tombamento na Cidade Alta se concentrou 

na parcela mais original da cidade, ou seja, encontra-se aqui um critério de homogeneidade 

estilístico e urbano ligados a estética colonial. Além do mais, os critérios de homogeneidade 

aparecem ao argumentar que no bairro da Ribeira foi escolhida a área que apresenta casario 

com “maior harmonia volumétrica”;   

b) predominância da arquitetura típica dos séculos XVII e XVIII – expressos na eleição da 

parte da Cidade Alta que contém sua configuração original, de formação da cidade, ou seja, 

arquitetura colonial. Valorização do espaço colonial no bairro da Ribeira.   

c) integridade do conjunto e traçado urbanístico espontâneo conforme a implantação 

portuguesa – expressos através da eleição de áreas que expressem a implantação e arquitetura 

colonial.   

Ademais, quando o texto argumenta que “[...] Resumidamente, optou-se por 

concentrar a proposta de proteção ao sítio que na Cidade Alta, ainda guarda a configuração 

urbana mais original [...] [e] na Ribeira, à área onde prevalece a configuração urbana colonial”, 

despreza-se as várias temporalidades históricas contidas nesse espaço urbano e que não só 

ajudam, como são também essenciais para contar a história da cidade de Natal, sem a qual, 

grande parte das modificações citadinas e sociais não poderiam ser explicadas. A poligonal 

proposta na área da Cidade Alta que já tendia a uma leitura de cidade-monumento, sofre alguns 

recortes que potencializam ainda mais essa tendência. 

Ao nos depararmos com a espacialização da segunda proposta de poligonal, 

percebemos que em relação a primeira proposta, esta, inicialmente, parece refletir de forma 

menos distorcida o discurso utilizado para criá-la.  De fato a poligonal no bairro da Cidade Alta 

contém a configuração urbana original de implantação e crescimento inicial da cidade de Natal, 
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no entanto, contém esses espaços sob a ótica de implantação da cidade e não em relação a 

morfologia colonial, donde se precisaria de uma área mínima de entorno, para que essa 

morfologia pudesse se expressar e ser objeto de tentativa de proteção através da poligonal de 

tombamento. Da forma como se encontra, não é possível fazer a apreensão da morfologia 

urbana colonial, valor esse ressaltado como um dos principais valores a serem preservados pela 

poligonal de tombamento federal.  

O discurso desenvolvido na justificativa da segunda poligonal de tombamento coloca 

que na Cidade Alta optou-se por preservar a “configuração urbana mais original”.  Vale ressaltar 

que aqui entra uma discussão e reflexão sobre a impertinência de utilizar o termo “original”. 

Original seria sinônimo de colonial? Caso fosse, a ladeira que faz a ligação entre os bairros da 

Cidade e Ribeira não estaria contemplada nesta poligonal em toda a sua extensão, já que a Rua 

Junqueira Aires é representativa de um período posterior ao inicial da formação da cidade de 

Natal, tendo se desenvolvido apenas a partir das propostas que visavam unir os bairros de 

Cidade Alta e Ribeira. Esta rua é um dos espaços mais representativos das intervenções 

republicanas e modernizantes dos espaços citadinos em Natal no início do século XX, com vários 

exemplares de arquitetura eclética e uma configuração morfológica onde a relação entre 

edificação e lote e o próprio espaço urbano rompe completamente com as relações da cidade 

colonial. Logo, este espaço não retrata o discurso aplicado a ele. Sendo assim, a que se refere 

o termo original?    

Em relação a espacialização da poligonal no bairro da Ribeira, de fato essa 

espacialização se ateve a configuração colonial inicial do bairro, desprezando todo os espaços 

representativos das ações modernizantes e da arquitetura modernista, localizados nas bordas 

do bairro, o que não justifica, mas facilita e induz o desprezo com que essas áreas foram 

tratadas. A Avenida Duque de Caxias, por exemplo, é contemplada pela poligonal de 

tombamento apenas no frontispício com o espaço colonial, donde o bairro se originou, apesar 

de concentrar uma gama de exemplares de edifícios ligados a arquitetura modernista, que 

fazem desse espaço urbano, um espaço monumental devido ao porte das edificações e a forma 

como as mesmas se relacionam com seus lotes e as edificações vizinhas. Relação essa, bastante 

diferente do que se pode observar na Rua Chile e na Rua Dr. Barata, por exemplo, que estão 

inseridas dentro da lógica colonial. Mesmo assim, a monumentalidade desses espaços 

encontra-se presente, seja através das edificações do “Corredor Cultural” e da própria extinção 
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do mesmo, por ser elo de ligação entre os dois bairros, seja pela apreensão de visual fechada e 

direcionada aos sobrados do espaço colonial na Ribeira. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5:  mapa da segunda proposta de poligonal de tombamento para o centro histórico de 
Natal. 

 
Fonte: IPHAN. Modificado pela autora, 2014. 
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O parecer nº 012/2011 do DEPAM/IPHAN descreve as três principais características que 

fizeram com que o tombamento da cidade de Natal fosse aceito: 

Aprovado por unanimidade, o tombamento do Conjunto arquitetônico, 
urbanístico e paisagístico do município de Natal baseou-se em três principais 
considerações: a heterogeneidade não foi considerada relevante a ponto de 
afetar o interesse de sua proteção federal; a valorização da forma de 
organização do traçado urbano, algumas vezes, prevalece sobre a arquitetura 
que, nesses casos, figura como complemento; e também que o tombamento 
de um sítio urbano deve ser principalmente fundamentado em seus valores 
urbanísticos e paisagísticos que, por sua vez, representam os mais importantes 
parâmetros para a definição de critérios de intervenção no casario (Processo 
de Tombamento nº 1.558-T-08, fl. 471, grifo nosso) 

Podemos observar que o parecer técnico aborda uma linha de raciocínio muito similar 

a desenvolvida na justificativa de primeira poligonal de tombamento, bastante próxima da ideia 

da função da cidade de documento. Ao colocar que a “heterogeneidade não foi considerada 

relevante ao ponto de afetar o interesse de sua proteção federal”, reconhece-se as várias 

temporalidades acumuladas e que se evidenciam nesse “espaço patrimonializado”.  

A mesma aproximação pode ser percebida na justificativa de que “a valorização da 

forma de organização do traçado urbano, algumas vezes, prevalece sobre a arquitetura”, o que 

explica o perímetro de tombamento que na espacialização da Ribeira passa-nos essa 

impressão, mas que ao voltar a justificativa desenvolvida para essa poligonal, percebemos que 

é justamente o contrário, é a área escolhida por concentrar as edificações de maior destaque.  

Já a última consideração, de que “o tombamento de um sítio urbano deve ser 

principalmente fundamentado em seus valores urbanísticos e paisagísticos”, foi uma afirmação 

que inicialmente causou polêmica. No despacho nº 5/2010 – PF/IPHAN/GM (fl. 191-192), a 

procuradora federal Genésia Marta Alves Camelo indaga entre outras coisas, ao Diretor de 

Departamento de Patrimônio Material e Fiscalização, Dalmo Vieira Filho, a “[...] justificativa 

para o tombamento paisagístico de Natal-RN, uma vez que os estudos apresentados não 

enfocam expressamente os aspectos paisagísticos?”. A resposta dada as indagações da 

supracitada Procuradora são dadas no Memorando de nº 065/10 (fl. 193-194) justificando que: 

A categoria do tombamento ora pleiteado trata de “sítio urbano”, onde o 
critério paisagístico deve ser aplicado, sempre que os aspectos naturais 
influenciam decisivamente na caracterização ou na qualificação do bem ou da 
área proposta para ser tombada. Assim como recomendado para Natal, 
diversas outras cidades brasileiras foram inscritas no Livro do Tombo 
Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico em reconhecimento e de forma a 



 A instrução do tombamento federal do centro histórico de Natal: uma leitura necessária 
 

     71 
 

garantira proteção de sua paisagem urbana [...] (Processo de Tombamento nº 
1.558-T-08, fl. 193-194) 

Responde ainda a indagação da Procuradora do por que não indicar a inscrição no Livro 

do Tombo de Belas Artes, justificando que: 

Ao falarmos de valor arquitetônico do conjunto não estamos rigorosamente 
identificando-lhe um mérito artístico que o distinga como bem “de 
excepcional valor artístico”, para usarmos os termos do art. 1º do Decreto-Lei 
25/37. No conjunto, há valor suficiente para se proceder a inscrição no Livro 
do tombo histórico, mas não para justificar a sua inclusão no Livro das belas 
artes, já que a proteção daquele bem não é relevante para a história da arte 
no país, no caso de Natal, considerada a arquitetura do conjunto. Sempre se 
deve buscar o valor arquitetônico nos bens e conjuntos históricos, para se 
assegurar a necessária ligação entre o imóvel e o fato ou processo histórico 
que ele representa, mas a inscrição no Livro das belas artes requer, mais do 
que isto, a identificação de uma excepcionalidade artística e arquitetônica, o 
que não é o presente caso (Processo de Tombamento nº 1.558-T-08, fl. 197, 
grifo nosso). 

Embora durante os estudos elaborados pela Superintendência do IPHAN/RN tenha-se 

abordado muito pouco a importância do rio Potengi para o desenvolvimento da cidade de 

Natal, creditando a ele importância apenas como definidor da implantação da cidade e 

desconsiderando, pelo menos no discurso desenvolvido, a importância do rio para o 

desenvolvimento do bairro da Ribeira, que passa a desenvolver uma tipologia edilícia bastante 

influenciada pelas atividades portuárias ali desenvolvidas devido ao rio, essa importância vai 

chamar a atenção da arquiteta parecerista do IPHAN, Maria Isabel, para a importância de que 

a proteção do sítio esteja vinculada ao que ocorre ou possa vir a ocorrer nas margens do rio. 

Em um dos pareceres, a arquiteta fala: 

Parece-me indiscutível a importância histórica do rio Potengi para a escolha 
do sítio onde se edificou a cidade, como via de acesso e ligação, bem como 
por sua participação na paisagem local. A indicação de inclusão de uma faixa 
de rio na área proposta ao tombamento, não foi, todavia, a decisão dos autores 
dos estudos técnicos que dão suporte ao processo de tombamento. 
Reafirmamos, então, que o exercício compartilhado da preservação do 
conjunto arquitetônico, urbanístico e paisagístico de Natal deve garantir a 
preservação da relação entre rio e cidade (Processo de Tombamento nº 1.558-
T-08, fl. 197, grifo nosso). 
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CAPÍTULO 3: A LEITURA DA CIDADE ATRAVÉS DA HISTÓRIA DA FORMA 
URBANA 

 

Como visto no capítulo anterior, o discurso apresentado pela instrução de tombamento 

do centro histórico de Natal que justifica tal centro como passível de tombamento e a 

delimitação de sua poligonal apresentam divergências calcadas na forma escolhida para 

realizar a leitura deste espaço urbano. Assim, este capítulo tem como objetivo apresentar uma 

nova abordagem teórica-metodológica para a leitura e apreensão deste espaço.   

Existem diversas alternativas que podem ser aplicadas para proceder à leitura da cidade 

contemplando seus diferentes momento históricos de formação. Trabalharemos neste capitulo 

com uma abordagem que parte da articulação entre o método de análise de apreensão e 

produção da cidade proposto por Aldo Rossi (2011) e a relação direta entre o processo de 

formação da cidade e sua forma urbana, defendida por José Ressano Garcia Lamas (2010).  

Posteriormente relacionaremos esta abordagem metodológica com a definição proposta 

por Sant’Anna (1995) de “cidade-documento”, apoiando-nos no instrumento de compreensão, 

análise e avaliação da paisagem urbana proposta por Gordon Cullen (2009). Assim, baseando-

se nestes autores, procuraremos verificar a hipótese inicial do trabalho, de que a poligonal de 

tombamento federal traçada para o centro histórico de Natal não reflete os valores expressos 

na instrução de seu tombamento.  

 

3.1 Aldo Rossi: um método de análise sobre a apreensão e produção da cidade calcado na 
perspectiva histórica.   

 

Aldo Rossi, na introdução do livro “Arquitetura da Cidade”, escrito em 196626, apresenta 

um método de análise sobre a apreensão e produção da cidade, calcado na perspectiva 

histórica. Para o autor, o método histórico “[...] parece ser aquele capaz de nos oferecer a 

verificação mais segura de qualquer hipótese sobre a cidade; [pois] a cidade é, por si mesma, 

depositária de história.” (ROSSI, 2001, p.193). Seu método de análise parte de três premissas 

                                                             
26 Trabalharemos nesta dissertação com a edição publicada no ano de 2001. 
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básicas que se articulam entre si e que proporcionarão dois pontos de vista distintos, porém 

complementares, de enxergar o método histórico.  

Antes de adentrar nas premissas que estruturam o método de análise Rossiniano, é 

preciso entender a visão deste arquiteto em relação ao espaço urbano. Para Rossi, a cidade é 

vista e entendida como arquitetura. O autor entende a arquitetura “[...] em sentido positivo, 

como uma criação inseparável da vida civil e da sociedade em que se manifesta; ela é, por 

natureza, coletiva” (ROSSI, 2001, p. 1). Assim, para Rossi, o conjunto de arquiteturas é a própria 

construção da cidade no tempo e expressa através da sua materialidade as marcas e 

características físicas de uma determinada sociedade. A indissociabilidade entre arquitetura e 

cidade para o autor, se calca sob o argumento de que “Ao descrever uma cidade, ocupamo-nos 

predominantemente da sua forma; essa forma é um dado concreto que se refere a uma 

experiência concreta” (a própria cidade), cuja síntese encontra-se na arquitetura” (ROSSI, 2001, 

p.1). Assim, a cidade se materializa através da ligação entre as edificações e a estrutura urbana, 

donde se origina sua forma.    

Da visão do autor de cidade como arquitetura, estrutura-se a primeira das três premissas 

do seu método de análise: a “teoria dos fatos urbanos”. Rossi argumenta que os fatos urbanos 

“são a construção de uma elaboração complexa a respeito da ideia que se tem de cidade”, “e 

concerne diretamente não apenas à estrutura material [...] [dela], mas também à ideia que 

temos da cidade como síntese de uma série de valores” (ROSSI, 2001, p. 194). Neste sentido, 

arquitetura (materialização do fato urbano) se caracteriza como uma construção inseparável 

da vida civil e da sociedade onde se manifesta.  

Dentro da premissa do conceito dos fatos urbanos, podemos introduzir o conceito de 

“problema político da cidade”, entendido pelo autor como necessário para se trabalhar a 

história dos fatos urbanos.  Para Rossi, o problema político da cidade é entendido “[...]como 

um problema de escolha, pela qual a cidade se realiza através de sua própria ideia de cidade” 

(ROSSI, 2001, p.5).  Neste sentido, o confronto entre o que se idealizou e o que foi materializado 

enquanto estrutura física – mediado pelo próprio confronto entre os agentes sociais envolvidos 

e pelas as práticas sociais estabelecidas são essenciais para a construção dessa história. 

Porquanto,  

A identificação de alguns fatos urbanos e da própria cidade como estilo da 
arquitetura é tão imediata, num certo entorno de espaço e tempo, que 
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podemos falar com razoável precisão da cidade gótica, da cidade barroca, da 
cidade neoclássica. Essas definições estilísticas tornam-se, ao mesmo tempo, 
definições morfológicas; elas especificam a natureza dos fatos urbanos. Nesse 
sentido, é possível falar de desenho citadino. (ROSSI, 2001, p.170). 

Nestor Goulart Reis Filho defende em seu livro “Quadro da Arquitetura Brasileira27”, o 

mesmo princípio exposto por Rossi em sua definição sobre os fatos urbanos. Para Reis Filho, 

existe uma relação direta entre arquitetura e forma urbana, onde “Em cada época, a 

arquitetura é produzida e utilizada de um modo diverso, relacionando-se de uma forma 

característica com a estrutura urbana em que se instala” (REIS FILHO, 2010, p.15) e ambas não 

só são influenciadas e se influenciam mutuamente, como também é o próprio contexto (social 

e econômico) o motivador das escolhas as quais serão aplicadas à arquitetura e a cidade, 

fazendo com que as mesmas se transformem. Essa ideia fica mais clara diante da argumentação 

do autor de que: 

É fácil perceber, por exemplo, que no início do século, com o processo de 
independência política, os padrões barrocos, que haviam prevalecido durante 
o período colonial, são substituídos pelo Neoclássico, que se torna a 
arquitetura oficial do Primeiro e do Segundo Império, mantendo-se em uso 
até a Proclamação da República (REIS FILHO, 2010, p.11).  

Percebe-se no desenvolvimento do argumento de Nestor Filho (2010) não só a 

aproximação com Rossi em relação a indissociabilidade de arquitetura e cidade, como também 

as transformações no campo da arquitetura e das cidades como consequências dos problemas 

políticos da mesma.  

 O autor continua a construção do seu argumento ressaltando que apesar das mudanças 

poderem ser observadas tanto no campo da arquitetura quanto do urbanismo, as mesmas 

ocorrem mais rapidamente no âmbito arquitetônico. A cidade, com toda sua complexidade e 

por se realizar a partir do somatório de vários outros elementos e contextos, demora mais a se 

transformar e a consolidar tais transformações, porquanto, será sempre consequência direta 

de uma mudança arquitetônica já consolidada:  

As mudanças ocorridas em ambos os setores [arquitetura e urbanismo], 
através da História, são de molde a indicar a persistência de um conjunto de 
inter-relações, cujo conhecimento é sempre da maior importância, seja para 
o estudo da arquitetura, seja para o estudo dos aspectos urbanísticos. Como 
ressalva, apenas será de notar que a arquitetura é mais facilmente adaptável 
às modificações do plano econômico-social do que o lote urbano, pois as 
modificações deste exigem, em geral, uma alteração do próprio traçado 

                                                             
27 Utilizaremos aqui a edição de 2010.  
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urbano. Em decorrência, os sinais da evolução podem ser reconhecidos quase 
sempre – senão sempre – em primeiro lugar no plano arquitetônico e só 
depois no urbanístico, onde são fruto de uma adaptação mais lenta (REIS 
FILHO, 2010, p.16). 

Ou seja, tanto para Rossi quanto para Nestor Goulart Filho, os fatos urbanos também se 

originam a partir dos problemas políticos da cidade, sendo a consequência direta dos mesmos 

e que se materializará através da segunda premissa do método de análise proposto por Rossi: 

a identificação da cidade como artefato.  

Para Rossi, a cidade como artefato urbano nada mais é do que a cidade como fato 

material, ou seja, os vestígios da sua construção no tempo, mesmo que esses vestígios se 

apresentem de forma descontínua. Para o autor, o entendimento da cidade como artefato 

“proporciona resultados de grande importância: a arqueologia, a história da arquitetura, as 

próprias histórias municipais nos proporcionam uma documentação muito ampla” (ROSSI, 

2001, p.193).  

A terceira premissa apresentada consiste na identificação da estrutura urbana da cidade 

em “elementos primários” e “área-residência”. Rossi diferencia o “monumento” ou “elemento 

primário”, a partir do entendimento de que o mesmo age como uma referência coletiva com 

valor de permanência, pois “participam da evolução da cidade no tempo de maneira 

permanente, identificando-se frequentemente com os fatos constituintes da cidade” (ROSSI, 

2001, p. 115) e que se destaca em meio a “área-residência”, em constante transformação. 

Logo, se diferenciam com base na forma e condição excepcional no tecido urbano e por isso, 

“elemento primário” e “área-residência” se mostram como elementos com especificidades 

próprias, mas que no entanto se complementam dentro da estrutura citadina. Os elementos 

primários, em síntese, podem ser definidos como: 

[...] aqueles elementos capazes de acelerar o processo de urbanização de uma 
cidade e, referindo-se a um território mais amplo, dos elementos 
caracterizantes os processos de transformação espacial do território. Eles 
agem quase sempre como catalizadores (ROSSI, 2001, p.116) 

Dentro da lógica de pensamento de Rossi, “história urbana” e “história da forma urbana” 

se complementam, sendo necessário, para o arquiteto, partir do domínio de seu campo de 

conhecimento – a cidade como estrutura espacial – e se valer dos aspectos trabalhados pelos 

campos disciplinares que partem do entendimento da cidade como “produto de sistemas 

funcionais geradores de sua arquitetura”, para o estabelecimento de suas análises: 
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Sem querer esboçar nenhum quadro de referência para uma história do 
estudo da cidade, podemos afirmar que existem dois grandes sistemas; o que 
considera a cidade como produto de sistemas funcionais geradores de sua 
arquitetura e, portanto, do espaço urbano; e o que a considera como 
estrutura espacial. No primeiro, a cidade nasce da análise de sistemas 
políticos, sociais, econômicos, e é tratada do ponto de vista dessas disciplinas; 
o segundo ponto de vista pertence muito mais á arquitetura e á geografia. 
Embora eu parta desse segundo ponto de vista, como dado inicial, levo em 
conta os resultados dos primeiros sistemas que conseguiram colocar questões 
muito importantes. (ROSSI, 2001, p.6) 

Desta forma, Rossi enfatiza a possibilidade de se trabalhar com a história dos fatos 

urbanos – através da sua dimensão material, física – como um referencial para a compreensão 

da própria história das cidades: 

Quando analisamos os fatos urbanos pelo que são – como construção última 
de uma elaboração complexa -, (....) inclino-me a creditar que a ciência 
urbana, entendida desse modo, pode constituir um capítulo da história da 
cultura e, por seu caráter global, um dos capítulos principais (ROSSI, 2001, p.4) 

Vale, neste momento, salientar que a atestação desta dimensão fixa na constituição dos 

fatos urbanos não exclui, no pensamento de Rossi, o entendimento de que a cidade como 

construção social adquire também uma condição de dinamicidade, pois: 

[...] com o passar do tempo, a cidade cresce sobre si mesma, adquire 
consciência e memória de si mesma, [portanto], Na sua construção 
permanecem os motivos originais, mas, simultaneamente, a cidade torna 
mais precisos e modifica os motivos de seu desenvolvimento (ROSSI, 2001, p. 
2). 

Dentro das três premissas do método de análise de Rossi, podemos observar dois pontos 

de vista distintos, contudo, complementares, de enxergar o método histórico. No primeiro, a 

cidade é estudada como fato material (artefato), sendo “as cidades o texto dessa história”. A 

cidade através da sua materialidade conta os tempos históricos e serve de testemunho deles. 

No segundo ponto de vista, entende-se a história como “o próprio fundamento dos fatos 

urbanos e da sua estrutura”, ou seja, é na história que se encontrarão as explicações para os 

fatos urbanos e consequentemente para a estrutura citadina (Rossi, 2001, p.193-194).  

 

3.2  Aproximações teóricas entre a “forma do espaço humanizado” de José Garcia Lamas e 
Aldo Rossi.   

 

Este item tem como objetivo apresentar as relações existentes entre a abordagem de Aldo 

Rossi (2001), amparada na história urbana como um método de análise sobre a apreensão e 



A leitura da cidade através da história da forma urbana 
 

     77 
 

produção da cidade calcado na perspectiva histórica e os preceitos de José Garcia Lamas 

(2010), que defende a forma urbana como ponto de partida para o entendimento da história 

da cidade.  

José Ressano Garcia Lamas dá início ao seu livro “Morfologia Urbana e Desenho da 

Cidade”, defendendo que o desenho urbano pressupõe o domínio de duas áreas de 

conhecimento: a primeira seria do processo de formação da cidade, “[...] que é histórico e 

cultural e que se interliga às formas utilizadas no passado”; a segunda, “[...] a reflexão sobre a 

forma urbana, enquanto objectivo do urbanismo, ou melhor, enquanto corpo ou materialização 

da cidade capaz de determinar a vida humana em comunidade” (LAMAS, 2010, p.22).  O 

domínio dessas duas áreas de conhecimento se mostram importantes para o desenho da 

cidade, pois é a cidade enquanto fato material que irá proporcionar suas diferentes leituras, 

advindas de viés diferenciados: histórico, econômico, social.  

Para entender o pensamento de Lamas, é preciso debruçar-se sobre os dois conceitos 

base do desenvolvimento teórico do autor. O primeiro conceito é o de forma urbana, definido 

como algo que “[...] refere-se à sua aparência ou configuração exterior”, e “[...] ao meio urbano 

como arquitectura, ou seja, um conjunto de objectos arquitectónicos ligados entre si por 

relações espaciais” (LAMAS, 2010, p.41). A forma urbana seria então “uma realidade para a 

qual contribuiu um conjunto de factores socioeconômicos, políticos e culturais”, mas que por 

encontrar-se indissociavelmente ligada a comportamentos, à apropriações e utilização do 

espaço e à vida comunitária dos cidadãos, é também reflexo social (NASCIMENTO; VIEIRA; 

MEDEIROS, 2013).  Para Lamas: 

Sem dúvida que a economia, ou as condições socioeconômicas da produção 
do espaço, se reflectem profundamente na sua forma. Isto é muito 
importante. Mas a forma urbana é também, ou deverá ser, o resultado da 
produção voluntária do espaço. Entendo por voluntário um processo que, 
tomando em conta os objetivos de planeamento (econômicos, sociais, 
administrativos), os organiza e resolve utilizando os conhecimentos culturais 
e arquitectônicos sobre este mesmo espaço e materializando-os através de 
sua FORMA (LAMAS, 2010, p.26). 

Com base no que foi exposto acima, encontramos a primeira aproximação teórica entre 

Aldo Rossi e José Garcia Lamas: a importância que os mesmos colocam em tratar a cidade em 

sua forma e como a estruturadora das relações sociais, local onde as mesmas ocorrem e não 

apenas como um produto destas relações (NASCIMENTO; VIEIRA; MEDEIROS, 2013). Dentro 
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deste pensamento, os autores desenvolvem a argumentação de que a história da forma urbana 

consegue explicar a história da cidade, tornando-se mais uma base para a apreensão da 

produção do espaço: 

Um primeiro grau de leitura da cidade é eminentemente físico-espacial e 
morfológica, portanto específica da arquitectura, e o único que permite 
evidenciar a diferença entre este e outro espaço, entre esta e aquela forma, 
e explicar as características da cada parte da cidade. A estes se juntam outros 
níveis de leitura que revelam diferentes conteúdos (históricos, econômicos, 
sociais, e outros). Mas esse conjunto de leituras só é possível porque a cidade 
existe como facto físico e material. Todos os instrumentos de leitura lêem o 
mesmo objeto – o espaço físico, a FORMA URBANA (LAMAS, 2010, p.31) 

Para Lamas, o entendimento de que a história da forma urbana explica a história da 

cidade é importante principalmente para arquitetos, pois: 

[...]o arquitecto traz também uma experiência ligada ao presente e ao 
passado, os quais conhece da vivência da cidade, onde o material da História 
é uma fonte inesgotável de aprendizado e de reflexão. A História ou o recurso 
a ela está sempre presente no estirador e no processo de desenho, sem o 
rigor dos métodos históricos ou o sentido que da História tem o historiador, 
mas como realidade viva e campo de experiências nas quais se apoia a prática 
profissional (LAMAS, 2010, p.24). 

O segundo conceito versa sobre a morfologia urbana, entendida pelo autor como: “o 

estudo da forma do meio urbano nas suas partes físicas exteriores, ou elementos morfológicos, 

e na sua produção e transformação no tempo” (LAMAS, 2010, p.38), sendo a “ciência que 

estuda as formas, interligando-as com os fenómenos que lhes deram origem” (LAMAS, 2010, 

p.37). 

Na argumentação de Lamas, aspectos econômicos, sociais e políticos irão convergir para 

a morfologia urbana como explicação da produção de sua forma, todavia sem se transformar 

em objeto de estudo. Para os dois autores, a cidade se realiza a partir de escolhas motivadas 

pelo ideal que se tem de cidade, ou seja, a cidade se materializa a fim de retratar e construir o 

que se pensa ideologicamente sobre elas mesmas. Logo, para Lamas (2010, p.29), “As formas 

urbanas não tem apenas a ver com concepções estéticas, ideológicas, culturais ou 

arquitectónicas, mas encontram-se indissociavelmente ligadas a comportamentos, à 

apropriação e utilização do espaço, e à vida e comunitárias dos cidadãos”. Por isso, o estudo da 

morfologia urbana: 

[...] supõe a convergência e a utilização de dados habitualmente recolhidos 
por disciplinas diferentes – economia, sociologia, história, geografia, 
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arquitectura, etc. – a fim de explicar um facto concreto: a cidade como 
fenómeno físico e construído. Explicação essa que visa a compreensão total 
da forma urbana e do seu processo de formação (LAMAS, 2010, p.38). 

A ênfase de Lamas na questão da forma urbana pode ser explicada através do 

entendimento do autor de que é essa dimensão física e morfológica - entendida aqui como 

arquitetônica - a que permite o melhor entendimento cultural da cidade. Aqui se estabelece o 

segundo paralelo entre Lamas e Rossi, já que este também entende o espaço urbano sob a 

ótica da arquitetura, onde:   

[...] a construção do espaço físico passa necessariamente pela arquitetura. 
Então, a noção de <<forma urbana>> corresponderia ao meio urbano como 
arquitectura, ou seja, um conjunto de objetos arquitetônicos ligados entre si 
por relações espaciais. A arquitetura será assim a chave da interpretação 
correcta e global da cidade como estrutura espacial (LAMAS, p.41) 

No entanto, o autor frisa que a visão da cidade dentro do entendimento arquitetônico 

não exclui a relação intrínseca existente entre as formas urbanas, a sociedade que as produz e 

os seus variados contextos: histórico, social, econômico e político. Por conseguinte, “A cidade 

não é um simples produto determinista dos contextos económicos, políticos, sócias: é também 

o resultado de teorias e posições culturais e estéticas de arquitectos urbanistas” (LAMAS, 2010, 

p.38). Para o autor, 

[...] um estudo morfológico deve necessariamente tomar em consideração os 
níveis ou momentos de produção do espaço urbano. Níveis esses que 
possuem, dentro da disciplina urbanístico-arquitectonica, a sua lógica própria, 
articulada sobre estratégias político-sociais. Um estudo morfológico deve 
também identificar os níveis de produção da forma urbana e as suas inter-
relações (LAMAS, 2010, p.38-39)  

Diante do exposto sobre o método de análise de apreensão e produção da cidade 

desenvolvido por Rossi (2001) e das duas áreas de conhecimento essenciais para o desenho 

urbano defendido por Lamas (2010), podemos notar convergências com o que posteriormente 

seria definido por Sant´Anna (1995) como a “cidade documento”.  

Conforme Sant´Anna (1995), é a partir da década de 1980 que vai ocorrer a principal 

mudança na prática das ações de seleção dos bens patrimoniais brasileiros. A partir de então, 

deixa-se de lado os critérios de seleção que até então estavam ligados a questão estética e 

passa a ser usado como principal argumentação para seleção de determinado bem, o seu valor 

histórico. Isso decorre não apenas da nova função que o patrimônio passa a exercer, como 

também da ressignificação de ambos os conceitos, onde:  
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O valor histórico incorpora as idéias [sic] e conceitos da nova historiografia, 
especialmente da École des Annales, reforçando a compreensão dos bens 
culturais como testemunhos, fatos históricos que demandam para sua análise 
uma postura interdisciplinar. O valor artístico, por sua vez, também se dilata, 
incorporando agora os estilos antes considerados como não-artísticos pelos 
cânones modernistas (SANT´ANNA, 1995, p.210).  

Se anteriormente (“cidade monumento”) a cidade tinha função ser a representante da 

cultura nacional, a partir da visão da mesma como documento, ela passa a ser enxergada como 

o testemunho de uma civilização particular que indique uma evolução significativa, sendo 

tratado como acontecimento histórico. Ou seja, passa a ser a materialização dos processos 

históricos e sociais do local na qual se inserem. O patrimônio passa então a ser mais uma fonte 

de informações sobre a vida e a organização (social, econômica) dos brasileiros, sobre a 

ocupação territorial do país e sobretudo sobre a produção do espaço urbano, independente de 

existir algum tipo de valor artístico-arquitetônico. A partir de então, enxerga-se a cidade agora 

não apenas pertencente à arquitetura e à história da arte, como também a outras disciplinas 

como a arqueologia, o urbanismo, a etnografia.   

 

3.3 Gordon Cullen e a análise da paisagem urbana 

 

No livro Paisagem Urbana, publicado pela primeira vez em 1971, Gordon Cullen 

apresenta um instrumento para compreensão, análise e avaliação da paisagem urbana. Seu 

instrumento de percepção é estruturado a partir de três aspectos fundamentais: a óptica, o 

local e o conteúdo.  

A óptica seria a própria visão serial, ou seja, as percepções sequenciais que temos dos 

espaços urbanos, pois “[...] embora o transeunte possa atravessar a cidade a passo uniforme, 

a paisagem urbana surge na maioria das vezes como uma sucessão de surpresas ou revelações 

súbitas.” (CULLEN, 2009, p.11).   

O local está relacionado com as nossas reações de acordo com nossa posição no espaço, 

ou seja, o sentido de localização. O autor exemplifica este aspecto afirmando que “[...] quando 

entramos numa sala pensamos <<Estou cá fora>>, depois <<Estou a entrar Ali para dentro>> e 

finalmente, <<Estou aqui dentro>>” (Cullen, 2009, p.11).   
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 Já o conteúdo é o que vai caracterizar uma paisagem, suas características, a 

constituição da própria cidade e tudo o que a individualiza, já que: 

Se se considerar que a maior parte das cidades é de fundação antiga, 
apresentando na sua morfologia provas dos diferentes períodos de 
construção patentes nos diferentes estilos arquitetônicos e nas 
irregularidades do traçado, é natural que evidenciem uma amálgama de 
materiais, de estilos e de escalas (CULLEN, 2009, p.13) 

Assim, o conteúdo vai ser fundamental na composição da elaboração de uma linguagem 

síntese dos vários elementos do espaço urbano, das referências históricas, culturais e sociais 

da cidade.  

 Partindo destes três aspectos estruturantes do método de Cullen, o autor vai 

sugerir temas que podem ser encontrados na paisagem e que podem ser aplicados a ela a fim 

de organizá-la. A seguir abordaremos os principais temas descritos pelo autor dentro do 

aspecto da ótica e do conteúdo, já que o aspecto “local” é algo subjetivo.   

Ponto focal: símbolo vertical da convergência (de olhares). O ponto focal define uma 

situação, surge como uma confirmação (CULLEN, 2009, p.28);  

Edifício-barreira: edifício que bloqueia a saída (visão). Age como elemento de 

pontuação ou delimitação de um espaço, sem impedir no entanto, o tráfego por ele (CULLEN, 

2009, p.32); 

Perspectiva grandiosa: relaciona-se com o “aqui” e o “além”. Ligação do primeiro plano 

com a paisagem longínqua (CULLEN, 2009, p.43); 

Perspectiva delimitada: situa um edifício de forma que é preciso recuar para o observar. 

Relacionada a monumentalidade do objeto e sua distância do observador (CULLEN, 2009, p.45); 

Estreitamento: aproximação de dois grupos compactos de edifícios, resultando numa 

proximidade inevitável que contrasta com características de praças, largos ou grandes 

avenidas. Os estreitamentos permitem manter a atmosfera de recintos, no entanto, sem 

impedir o trânsito de veículos.  

Assim, percebemos como o instrumental proposto por Cullen pode auxiliar na leitura e 

análise de determinada paisagem urbana, ajudando a perceber as características e 

modificações ocorridas na forma urbana de determinada área ao longo do tempo.  
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CAPÍTULO 4: (RE)LEITURAS DO CENTRO HISTÓRICO DE NATAL 

 

4.1 Abordagem teórica-metodológica para a leitura do centro histórico de Natal. 

 

A partir da reflexão realizada no capítulo anterior, baseada nas contribuições de Rossi 

(2001), Lamas (2010), Sant´Anna (1995) e Cullen (2009), identificamos que esta seria uma 

excelente base para a realização de uma releitura do centro histórico de Natal, procurando 

identificar em que aspectos morfológicos da área estão impregnados os valores que se desejam 

preservar. Assim, esse item tem o objetivo de apresentar o caminho de análise percorrido na 

pesquisa, procurando identificar neste, aspectos morfológicos que se relacionam aos valores 

identificados na instrução de tombamento do centro histórico de Natal. 

Buscando atender ao objetivo da pesquisa, optou-se por realizar a releitura do centro 

histórico de Natal a partir das metodologias propostas por Aldo Rossi e José Garcia Lamas. A 

escolha pela abordagem teórica baseada nos estudos dos dois autores, se deu devido a visão 

diferenciada dos mesmos sobre a cidade e a forma de abordá-la. Para alcançar esse objetivo, 

buscou-se traçar uma linha de pesquisa que fizesse a leitura desse “espaço-patrimonializado” 

a partir da visão do lugar como espaço urbano e não apenas enfocando o edifício, como a 

hipótese da pesquisa defende. 

Rossi (2001, p.1) aborda a cidade “[...] em sentido positivo, como uma criação 

inseparável da vida civil e da sociedade em que se manifesta”. Para o autor, a cidade é um 

“conjunto de arquiteturas”, entendendo essa arquitetura como a própria construção da cidade 

no tempo, que expressa, através da sua materialidade, as marcas e características físicas de 

uma determinada sociedade. Já Lamas defende que o processo de formação da cidade é algo 

histórico e cultural e que se interliga às formas utilizadas no passado. Para o autor, a forma 

urbana seria “uma realidade para a qual contribuiu um conjunto de factores socioeconômicos, 

políticos e culturais”.  

Ambos os autores tratam a cidade sob a ótica da sua forma urbana, tratam-na também 

como a estruturadora das relações sociais, no sentido de serem o local onde essas relações 

ocorrem e não apenas como um produto destas relações. Além disso, outro ponto de 

convergência entre os autores que se pode observar é que seus estudos sobre a apreensão da 
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cidade se encontram fortemente calcados no método histórico. Rossi defende que o método 

histórico “[...] parece ser aquele capaz de nos oferecer a verificação mais segura de qualquer 

hipótese sobre a cidade; [pois] a cidade é, por si mesma, depositária de história” enquanto 

Lamas defende que a história da forma urbana consegue explicar a história da cidade, 

tornando-a base para a apreensão e produção do espaço.  

Com base no referencial teórico eleito para embasar a pesquisa e na inegável 

aproximação dos autores escolhidos com o método histórico, essa pesquisa de mestrado se 

desenvolverá amparada igualmente às pesquisas de Rossi e Lamas, no método histórico.  

Lakatos e Marconi (2003) explicam que o método histórico “consiste em investigar 

acontecimentos, processos e instituições do passado para verificar a sua influência na 

sociedade de hoje”. Através do aplicação do método histórico, fica claro que podemos detectar 

quais valores patrimoniais foram se cristalizando ao longo do tempo através da materialidade 

existente no centro histórico de Natal e que permanecem até hoje.  

Sabendo que o “espaço-patrimonializado” é resultante das dinâmicas sociais, 

econômicas, políticas, no tempo, onde vão se acumulando valores e marcas de um passado. A 

escolha de trabalhar a presente pesquisa através do método histórico surgiu a partir da 

possibilidade que o método apresenta de explorar a perspectiva da história dos fatos urbanos 

– através da sua dimensão material, física – como um referencial para a compreensão da 

própria história das cidades, sendo a história o elemento que dará os instrumentos necessários 

para se identificar dentro do espaço contemporâneo do centro histórico de natal seus valores 

que ainda se encontram cristalizados. É ainda a partir do método histórico que a indicação das 

técnicas de coleta de dados utilizados na pesquisa de campo.  Com base na aplicação da 

metodologia acima, estruturamos a pesquisa de campo, que se baseou-se em técnicas de 

coleta de dados de observação direta e indireta. 

A etapa da coleta de dados através da observação indireta ocorreu através da pesquisa 

bibliográfica combinada com o levantamento iconográfico. Essa etapa teve como objetivo 

inicial definir qual seria a abordagem teórica-metodológica da pesquisa. Posteriormente a 

pesquisa bibliográfica se propôs a levantar informações a respeito do início do povoamento da 

cidade de Natal e de como a mesma cresceu e se transformou até chegar no que se tem hoje. 

Apesar da pesquisa bibliográfica ter sido realizada a partir do recorte espacial da pesquisa, ou 



(Re) leituras do centro histórico de Natal 
 

     84 
 

seja, dos bairros da Cidade Alta e da Ribeira, em vários momentos dessa etapa foi necessário 

realizar uma leitura ampliada sobre a história da cidade, de forma que os dados extrapolavam 

o recorte espacial estabelecido. Essa ampliação no recorte inicial surgiu da necessidade de se 

ter um entendimento ampliado do contexto das transformação ocorridas nos dois bairros. Um 

dos produtos gerados nessa etapa do trabalho foi a descrição de parte da história de Natal, 

com enfoque nos fatos urbanos, problemas políticos da cidade e artefatos gerados a partir de 

tais contextos, nos bairros que compõe o recorte espacial da pesquisa.  

Já a pesquisa iconográfica se propôs a levantar imagens e fotografias que revelassem e 

contassem parte da história dos bairros da Cidade Alta e Ribeira. Através dos resultados obtidos 

nessa etapa do trabalho, pôde-se detectar quais os elementos primários estruturantes do 

espaço urbano da Cidade Alta e Ribeira, bem como as permanências de elementos 

morfológicos deste espaço.  

A etapa da pesquisa bibliográfica e iconográfica foi de suma importância para a etapa 

da observação direta sistemática. Foi a partir do levantamento dos arte(fatos) urbanos 

descobertos a partir da abordagem histórica, que as diversas temporalidades presentes neste 

espaço puderam ser percebidas e reconhecidas.  

Como última etapa da observação indireta, foi realizado o levantamento cartográfico. 

Essa etapa teve como objetivo conseguir a base cartográfica atualizada dos bairros integrantes 

do recorte espacial da pesquisa. O mapa mais recente que pôde ser conseguido junto a 

prefeitura da cidade de Natal, data do ano de 2006.  

A pesquisa de campo foi realizada em duas etapas distintas: pesquisa documental e visitas 

in loco nos bairros da Cidade Alta e Ribeira.  

Na etapa de análise documental foram levantados dados secundários28 referentes ao 

pedido de tombamento federal do centro histórico de Natal. Após a pesquisa documental 

inicial, decidiu-se por se concentrar na instrução do tombamento federal de Natal, já que este 

é o documento oficial que reúne todas as informações e procedimentos levados a cabo durante 

o processo, além de ser o documento balizador da tomada de decisão por parte do órgão de 

preservação quanto a proteção ou não em instância federal.  Como produto desta etapa, teve-

                                                             
28 Para Michel (2009, p.65), são os dados “coletados através de análise documental, ou seja, em documentos, 
relatórios, livros, revistas, jornais, sites etc.”. 
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se uma análise detalhada de todo o processo de tombamento, com argumentos e justificativas 

utilizadas tanto para o pedido do tombamento como também no posterior aceite do órgão de 

preservação.   

A etapa das visitas in loco ocorreram em dois momentos da pesquisa. Em um primeiro 

momento, as visitas in loco ocorreram de forma não estruturada, com o objetivo de 

reconhecimento e familiarização com objeto de estudo.  

Já em um momento posterior, as visitas in loco ocorreram de forma estruturada e 

planejada, com percursos realizados de acordo com planejamento anterior. A definição dos 

percursos a serem realizados baseou-se ancorou-se nos resultados obtidos na fase do 

levantamento de dados a partir da observação indireta e nas percepções do espaços que foram 

construídas durante as visitas in loco iniciais e a vivência da área.  

Buscando um melhor aproveitamento das impressões e percepções dos espaços 

durante os percursos, ancoramo-nos em alguns dos preceitos elaborados por Gordon Cullen 

(2009) em seu livro “A Paisagem Urbana”. Esses preceitos ajudam a explicar a constância de 

determinadas características neste espaço, elucidando a lógica existente por trás destas 

características. 

 

4.2 A fundação da cidade de Natal  

 

Para realizar a leitura da morfologia urbana do centro histórico de Natal, o primeiro 

passo é entender o processo de formação da cidade. Assim, vamos nos debruçar inicialmente 

sob a história urbana de Natal, como forma de subsidiar a leitura que ocorrerá mais à frente.  

As quatro primeiras povoações elevadas à categoria de cidades no Brasil foram: 

Salvador (1549), Rio de Janeiro (1565), Filipéia29 (1584) e Natal (1599). Logo, a conformação da 

cidade do Natal enquanto núcleo urbano principia dentro dos moldes da política urbanizadora 

da Coroa Portuguesa, marcada pela construção de uma fortaleza no encontro do Rio Potengi 

com o mar, principal acesso às terras a serem ocupadas e povoadas.  

                                                             
29 Atual cidade de João Pessoa. 
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O status de cidade dado as localidades de Salvador, Rio de Janeiro, Filipéia e Natal, não 

é resultante necessariamente de sua importância social ou econômica, e sim, devido às suas 

origens administrativa e militar. As referidas cidades nasceram da necessidade que a Coroa 

portuguesa tinha de encontrar meios para driblar os problemas relativos a sua colonização e 

ocupação do território. Porquanto, a ocupação de Natal teve como principal objetivo a 

conquista da área costeira e, consequentemente, a expulsão dos franceses que ali se 

encontravam.  

Local estratégico para a implantação de um equipamento que gerasse proteção ao 

futuro núcleo a ser criado em um platô, a construção da Fortaleza dos Reis Magos30 começou 

a ser edificada em 6 de janeiro de 1598, tendo como responsável por seu projeto de construção 

o jesuíta padre Gaspar de Sampères. A primeira Fortaleza da cidade de Natal, erguida de 

maneira provisória, foi feita “para abrigar a gente da expedição, protegendo-a contra o 

inesperado ataque do gentio”. Nesi (2012) afirma que a mesma não foi erguida no arrecife, 

“[...] pois de barro e varas, como feita originalmente, não resistiria ao impacto das ondas”. A 

Fortaleza definitiva começou a ser construída apenas em 1603, tendo sido reformada 

posteriormente a partir do ano de 1614 e finalizada em 1628, “[...] com uma guarnição de 

quarenta soldados e provida com nove canhões. Era uma construção de pedra [...], não 

havendo modificação alguma no traçado feito pelo padre Gaspar de Sampères (Galvão, 1979, 

p. 52-53).  

A escolha pela fundação da cidade em um platô, numa cota elevada – a “Cidade Alta” – 

deveu-se as questões militares e de proteção da própria cidade. No tocante a questão da 

implantação de vilas e cidades no Brasil do século XV, Moura Filha (2010) argumenta que: 

As cidades de Filipéia, na Paraíba, e do Natal, na capitania do Rio Grande, 
foram fundadas pela Coroa portuguesa em sítios estrategicamente 
posicionados a algumas léguas de distância da costa, à margem de rios ligados 

                                                             
30 A fortaleza inicialmente havia sido edificada em taipa, tendo nos anos posteriores a 1598, recebido 
melhoramentos, sendo um deles o encamisamento de suas muralhas externas, ou seja, o revestimento das 
mesmas em pedras, como forma de se tornar menos vulneráveis (IPHAN, 2012, p.13-15). “A bela fortaleza, cuja 
planta se deve ao jesuíta espanhol Gaspar de Samperes, engenheiro na Espanha e em Flandres antes de ingressar 
na Companhia de Jesus, foi feita originalmente em taipa (barro e varas), pois era uma fortificação provisória, com 
o mínimo de segurança para abrigar a gente da expedição, protegendo-a contra o inesperado ataque do gentio. 
Também não foi erguido no arrecife, porque construção daquele tipo não resistiria ao primeiro impacto das águas, 
pois a área adjacente fica totalmente coberta na maré cheia “seis horas o cobre o mar”, disse o sargento-mor 
Diogo de Campos. Simples paliçada, na praia, fora do alcance das marés (GALVÃO, 1979, p. 22). 
 
 



(Re) leituras do centro histórico de Natal 
 

     87 
 

diretamente ao mar, com suas barras resguardadas por fortificações [e que] 
[...] de fato, houve características constantemente observadas, quando da 
implantação das vilas e cidades do Brasil do século XVI e início do século XVII. 
Estes núcleos urbanos foram colocados próximos ao litoral, mas em geral, não 
estavam diretamente situados na costa, nem expostos à visão daqueles que 
chegavam pelo oceano, pois havendo possibilidade, seus fundadores 
buscavam locais recuados em algumas léguas da linha do mar, e resguardados 
por algum acidente geográfico. Ao mesmo tempo, tinham também acesso 
direto para o mar, através de rios e baías, por ser este contato imprescindível 
para sobrevivência dos povoadores. [...] observavam ainda, uma “posição de 
vigia”, implantando os núcleos de povoamento, quase sempre, de maneira a 
ter uma ampla visão de todo seu entorno, possibilitando identificar a 
aproximação de qualquer infantaria de embarcação (MOURA FILHA, 2010, p. 
116-117) 

Um dos aspectos indicados como motivador do lento desenvolvimento da cidade de 

Natal31 e à sua estagnação econômica se relaciona ao tipo de implantação escolhida para a 

cidade. Se por um lado a implantação em platô elevado se mostrou eficiente em relação às 

defesas, visto que essa implantação proporcionava ampla visão da costa marítima e do rio, e, 

portanto, melhor condição de defesa para invasões por terras ou água, a mesma implantação 

fez com que a cidade ficasse isolada devido às condições ambientais locais - vegetação 

abundante nos arredores da cidade e o alagado existente entre os bairros da Cidade Alta e da 

Ribeira, que impedia a comunicação entre as duas porções da cidade e consequentemente, 

tornou a cidade de Natal geograficamente isolada.  

Segundo relatos de Domingos Monteiro da Rocha escritos em 1777 e que se encontram 

no livro “Evolução Urbana de Natal em 400 anos”, de João Maurício Fernandes de Miranda, à 

área da fundação da cidade correspondia a: “[...] hum chão elevado e firme, a margem direita 

do rio, obra de meia légua acima de sua perigosa barra”.  

Já relatos sobre Natal no início do século XVIII chamam a atenção para aspectos 

relacionados à insegurança e à sua própria insipiência, como relação à sua estruturação urbana. 

Trechos extraídos da obra de Teixeira (2009) revelam esses aspectos apontados: “O rei dom 

João V, em 07 de abril de 1722, descreve a cidade como tendo ‘(...) trinta casas cujos arrabaldes 

são matos, de tal sorte que a todas as horas se dão tiros e se matam pessoas, sem haver com 

que se atrapalharem semelhantes delitos’ (TEIXEIRA, 2009, p. 179).  

                                                             
31 O núcleo urbano da referida cidade apresentou um crescimento lento durante os dois primeiros séculos 
posteriores a sua fundação. 
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Após a breve introdução sobre a formação da cidade de Natal, exploraremos com mais 

detalhes as transformações ocorridas nos espaços referentes aos bairros da Cidade Alta e da 

Ribeira. Para isso, dividimos esses espaços de acordo com as características fundamentais de 

cada um, de forma que a descrição e percepção dessas características se tornasse mais didática. 

Logo, teremos: a) o espaço da religiosidade barroca, marcada pela conformação urbana e 

morfológica do início da implantação da cidade de Natal no período colonial, amplamente 

influenciado pelas igrejas, sendo estas os elementos primários deste espaço urbano; b) o 

espaço portuário na Ribeira localizado as margens do Rio Potengi, que exerceu forte influência 

no desenvolvimento das tipologias edilícias ligadas as atividades comerciais portuárias. Aqui, o 

Rio Potengi e o próprio Porto da cidade apresentam-se como elementos estruturadores deste 

meio urbano; c) os espaços criados e transformados a partir das intervenções urbanas de cunho 

higienista e de aformoseamento, características do período republicano brasileiro.  

Apesar da separação deste espaço em subáreas que seguem certa linha cronológica, é 

importante destacar que estes espaços encontram-se intimamente relacionados um com o 

outro e que há diversas sobreposições espaciais permeando-os, sendo tais sobreposições, 

talvez o valor mais importante do centro histórico da cidade.    

 

4.3 Cidade Alta: O espaço da religiosidade barroca e suas transformações modernizantes  

 

No período colonial, a igreja exercia controle não apenas sobre os usos e 

desenvolvimento urbano da cidade colonial, como também da sociedade da época. A ideia de 

cidade que se tinha, o que Rossi chama de “escolha política da cidade”, fica clara ao observar 

o sínodo32 da igreja. Este documento tinha como objetivo definir o papel da Igreja Católica do 

Brasil e de organizar a sua ação, abrangendo todos os aspectos não só da vida social da 

sociedade colonial, como também aos usos do espaço urbano e a sua forma33.  O sínodo era a 

                                                             
32 Reunião convocada por autoridade eclesiástica. Um sínodo católico pode ser realizado em nível de diocese ou 
mais amplo.  
33 Os aspectos relacionados aos usos do espaço urbano tratavam da organização das procissões, as penas e multas 
contra infratores, entre inúmeras outras orientações. Já os relativos a sua forma urbana, abordavam a 
manutenção e ornamentação das ruas para as procissões e festas religiosas e da localização privilegiada das igrejas 
no sítio urbano. É apenas a partir do período republicano que as regras estabelecidas no sínodo da igreja sairão 
de vigor. 
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materialização da visão da igreja sobre o ideal de sociedade e cidade, construída sobre uma 

concepção cristã do mundo, segundo a compreensão da época.    

Neste espaço, os elementos estruturadores do espaço urbano possuem forte ligação 

com as atividades religiosas, sendo as igrejas os elementos primários a partir dos quais a malha 

urbana local irá se desenvolver.  Ao longo dos três primeiros séculos, a cidade se desenvolverá 

ao redor das igrejas, tornando-se estas os “elementos primários”, pontos de referência da 

estruturação e da dinâmica urbana. Tanto a igreja em si, como a relação entre ela e seu espaço 

circundante, são definidos a partir de uma concepção barroca, revelada pelas características 

de construção de uma cenografia urbana, de persuasão e expansão do espaço religioso, em 

direção ao espaço urbano. Uma das características barrocas que ainda persistem no bairro da 

Cidade Alta, mesmo após as transformações modernizadoras ocorridas no bairro, é o 

tratamento ao edifício religioso como foco, como elemento a ser evidenciado na paisagem.  

Consideramos então as três primeiras igrejas fundadas na cidade de Natal como 

elementos primários deste espaço da religiosidade barroca, marcado pela expressão 

arquitetônica-urbanística colonial e pelo uso do espaço urbano relacionado as manifestações 

religiosas. São elas: a Igreja matriz de Nossa Senhora da Apresentação, Igreja de Nossa Senhora 

de Rosário dos Pretos e Igreja de Santo Antônio, popularmente conhecida como “Igreja do 

Galo”, respectivamente. 

Figura 6: igreja de Santo Antônio como ponto focal 
de quem olha a partir da Rua Santo Antônio.  

 
Fonte: Medeiros, 2014. 

Figura 7: igreja de Santo Antônio como ponto focal 
de quem olha a partir da Praça Padre João Maria. 

 
Fonte: Medeiros, 2014. 

 



(Re) leituras do centro histórico de Natal 
 

     90 
 

Figura 8: igreja do Rosário como ponto focal de quem olha 
a partir da Rua Padre João Manoel.  

 
Fonte: Medeiros, 2014. 

Figura 9: igreja Nossa Senhora da Apresentação 
como ponto focal de quem olha a partir da Praça 

André de Albuquerque. 

 
Fonte: Medeiros, 2014. 

Como podemos observar no mapa abaixo, a delimitação inicial da cidade de Natal no 

século XIX era definida pelo caminho de beber água, que ia da Santa Cruz da Bica ao Pelourinho, 

localizado na época onde hoje se encontra a praça André de Albuquerque. Nota-se que 

morfologicamente nos primórdios do desenvolvimento da cidade de Natal a mesma era 

composta por duas ruas principais, estando as mesmas ligadas por ruas mais estreitas, que 

eram responsáveis pela conexão entre os quarteirões. Em termos morfológicos, podemos 

afirmar que as primeiras ruas da cidade adaptaram-se a topografia do lugar, gerando assim 

uma traçado orgânico, embora regular quanto aos tamanhos dos quarteirões e sua disposição 

em relação a rua (testada maior voltada para a rua, com lotes estreitos e compridos).  
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Figura 10: mapa Noli da configuração das vias de parte do bairro da Cidade Alta, com ênfase no perímetro 
inicial da cidade. 

 

Fonte: IDEMA, 2006. Modificado pela autora (2014).  

 

O surgimento das primeiras ruas do núcleo urbano da cidade de Natal está intimamente 

ligado as três igrejas citadas anteriormente, que agem como elementos primários deste espaço 

de caráter religioso. Sabe-se que no período colonial, “a rua existia sempre como um traço de 

união entre conjunto de prédios e por eles era definida espacialmente” (TEIXEIRA, 2009, p.24). 

Em Natal não foi diferente. A definição da malha urbana a partir das edificações, também foi 

uma característica que esteve presente na conformação urbana do bairro da Cidade Alta. 

Conforme aponta Teixeira: 

As primeiras ruas de Natal foram construídas à sombra das igrejas. As três ruas 
mais antigas se desenvolveram, portanto, do lado destes edifícios. Trata-se da 
rua Grande – conhecida também no século XVIII como rua da Cadeia, por 
abrigar a câmara e cadeia – a rua da Conceição e a rua Santo Antônio. A igreja 
matriz de Nossa Senhora da Apresentação, a primeira igreja, erigida muito 
provavelmente no ano da fundação da aglomeração, em 1599, se situa em 
frente à rua Grande. A fachada posterior da igreja fica na rua da Conceição. A 
igreja de Santo Antônio, sobre a qual se tem notícia pelo menos desde 1763, 
foi erigida no momento em que a rua que lhe empresta seu nome era talvez 
uma simples vereda em direção ao Baldo, ao sul da localidade. Era o antigo 
“caminho de beber” que era utilizado pelos habitantes para se abastecerem 
d´água no córrego que se encontrava ao sul do platô (TEIXEIRA, 2009, p.188) 
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Partindo deste espaço estruturado em redor das igrejas, os novos espaços vão se 

formando por intermédio dos caminhos até as fontes de abastecimento de água. Segundo 

Teixeira (2009): 

As fontes d’água utilizadas pela população se encontravam ao sul e ao norte 
do platô elevado onde ela habitava. A do sul era o córrego chamado do Baldo, 
ao qual se chegava pelo ‘caminho de beber, a atual rua Santo Antônio’. Uma 
das cruzes limítrofes do sítio urbano da aglomeração se encontrava ao pé do 
córrego34 (TEIXEIRA, 2009, p.201). 

A conformação inicial do espaço urbano da cidade a partir das igrejas, deixou marcas 

que ainda são perceptíveis quanto a morfologia urbana. Assim, existe uma nítida diferença de 

traçado urbano, conformação de quadras e padrão de lotes quando comparamos os espaços 

públicos com os espaços particulares (residencial) do bairro. Enquanto que os espaços 

residenciais são caracterizadas por uma divisão em quarteirões mais compactos e próximos uns 

dos outros - devido as ruas mais estreitas -, as áreas de espaço público estão caracterizados por 

                                                             
34 O marco delimitador do núcleo urbano, situado no sentido inverso era localizado na descida da “Rua da Ladeira”, depois 
“Rua da Cruz”, atual Junqueira Ayres. 

Figura 11: mapa com a demarcação das três igrejas e ruas do povoamento, que vão estruturar a conformação 
deste espaço.  

 
Fonte: Google Earth, jan. 2013. Modificado pela autora (2014). 
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quadras e vias de maior escala, que rompem com a regularidade existente na área onde o uso 

residencial predomina. 

 
Figura 12: imagem área de parte do bairro da Cidade Alta com sobreposição da área inicial da cidade de Natal. 

 
Fonte: Google Earth, jan. 2013. Modificado pela autora (2014).  

 

Figura 13: parte do Mapa Noli de análise de quadras do bairro da Cidade Alta. 

 
 

Fonte: IDEMA, 2006. Modificado pela autora (2014). 

 

Esta mesma diferenciação também pode ser percebida quando analisamos a densidade 

construtiva do bairro. Percebemos no mapa que as áreas residenciais são mais adensadas que 

as áreas onde se concentram os espaços públicos, alvo das principais transformações do bairro 

ao longo dos anos. Embora as edificações de cunho residencial tenham sido bastante alteradas 

quanto as características estéticas da época da fundação da cidade devido ao processo de 

“modernização”, as mesmas ainda compõe um conjunto que mantém inalteradas 

características como gabarito, recuo, implantação no lote, tipo de cobertura. Tais 
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características, juntamente com os aspectos morfológicos apresentados nos mapas, ajudam a 

compor a ambiência desta parte do bairro, remetendo a uma leitura de cidade colonial.   

 

 Teixeira (2009) destaca seis elementos que evidenciam características que reforçam os 

valores do espaço da religiosidade no espaço urbano, sendo quatro deles com rebatimento e 

influência direta na conformação da leitura urbana do bairro da Cidade Alta. São eles: 1) a 

precedência da igreja no espaço urbano; 2) o simbolismo revelado na proeminência topográfica 

e a questão direcional da igreja; 3) a importância da praça e de outros espaços públicos como 

palco de sacralização; 4) a evolução do sagrado/profano do espaço urbano em razão do 

surgimento de edificações sagradas ou relacionadas ao sagrado ou o surgimento de edificações 

profanas, símbolos do poder civil.  

Quanto a precedência da igreja neste espaço, já abordamos que o desenvolvimento 

urbano inicial da cidade de Natal se deu a partir da construção dessas edificações de caráter 

religioso, sendo as mesmas essenciais à conformação urbana da cidade. Justamente por serem 

os elementos estruturantes da cidade, onde outras edificações surgiriam a partir dessas, as 

igrejas gozavam de lugar privilegiado para sua implantação, já que dispunham de todo o espaço 

urbano para serem edificadas. Quanto as três edificações religiosas anteriormente citadas 

como estruturantes deste espaço, percebe-se que as três encontram-se locadas no platô 

elevado, com uma ligação direta de visual com a parte baixa donde posteriormente se 

desenvolveria o bairro da Ribeira. Assim, para se chegar a Natal, seja pelo mar ou pelo rio 

Potengi, obrigatoriamente ter-se-ia que avistar as três igrejas, que se impunham na paisagem 

Figura 14: mapa Noli de densidade construtiva de parte do bairro da Cidade Alta.  

 

Fonte: IDEMA, 2006. Modificado pela autora (2014). 
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local, devido a sua proeminência topográfica. Outra característica da implantação dessas 

edificações, é que duas das três igrejas encontram-se implantadas sob o eixo leste-oeste, 

conforme simbolismo preconizado pelas Constituições do Arcebispado da Bahia, que definia as 

características ligadas à disposição das igrejas no espaço urbano. Segundo pesquisas de 

Teixeira:  

O artigo 688 trata especificamente do sentido direcional das edificações 
religiosas. O eixo leste-oeste representa um simbolismo particularmente caro 
ao Cristianismo.  Acompanhando o sentido do movimento aparente do sol, 
ele representava o nascimento e a morte, dois momentos fortes de toda 
forma de religiosidade, inclusive da religião cristã (TEIXEIRA, 2009, p.231).  

As igrejas eram também grande atrativo para o desenvolvimento desses pequenos 

centros urbanos, que começavam a crescer. Apesar da precariedade de suas construções, fato 

este que reflete a precariedade econômica vivida pela cidade de Natal, essas edificações ainda 

eram as melhores construções que se tinha na cidade, juntamente com a Casa de Câmara e 

Cadeia.  

 

 

 

 

 

Figura 15: implantação da igreja de Santo Antônio, 
seguindo a orientação leste-oeste. 

 
Fonte:  Google Earth, jan. 2013. Modificado pela 

autora (2014). 
 

Figura 16: implantação da igreja do Rosário, cuja 
implantação está situada sob o eixo nordeste-

sudeste. 

 
Fonte:  Google Earth, jan. 2013. Modificado pela 

autora (2014). 
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Outro elemento urbanístico importante no contexto do espaço da religiosidade que 

caracterizou o bairro da Cidade Alta a época da fundação da cidade de Natal, foi praça. 

Juntamente com o edifício religioso, a praça é o local primordial da aglomeração de pessoas, já 

que era nesse espaço urbano que as grandes manifestações – político-religiosas – ocorriam. 

Torna-se também local privilegiado, pois além de encontrar-se no centro citadino, é onde vai 

concentrar as residências dos habitantes mais abastados, como fazendeiros, padres, militares, 

ou seja, a elite da época.  

Outros dois espaços que agem como extensão do interior do edifício religioso e que 

servem de local de aglomeração e de palco para a teatralização desse espaço religioso, com 

importância similar a praça, são os adros e os largos. Os adros e largos eram espaços frequentes 

nas aglomerações coloniais, estando presentes em Natal um diante da igreja de Santo Antônio, 

o outro diante do Erário, do lado esquerdo da igreja de Nossa Senhora da Apresentação.  

Figura 18: foto antiga da Igreja de Santo Antônio, 
localizada na Cidade Alta. 

Fonte: Acervo HCURB, s/d. 

Figura 19: largo da Igreja de Santo Antônio, localizada 
na Ribeira. 

Fonte: MEDEIROS, 2014. 

Figura 17:  implantação da igreja de Nossa Senhora da Apresentação, seguindo a orientação leste-oeste. 

 
Fonte:  Google Earth, jan. 2013. Modificado pela autora (2014). 
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Figura 20: foto da Igreja de Nossa Senhora da 
Apresentação com população concentrada em seu 

largo, provavelmente durante festa religiosa. 

Fonte: Acervo HCURB, s/d. 

 
 

Figura 21: igreja de Nossa Senhora Apresentação e 
seu largo, vistos de cima.  

Fonte: Google Earth, jan. 2013.  

O edifício de função religiosa como estruturador do espaço urbano também é 

evidenciado no âmbito intra-urbano. Nesse sentido, a relação entre o edifício religioso 

enquanto “elemento primário”, os espaços das praças, o arruamento e o tratamento das 

quadras, enquanto conformadores da “forma urbana” – “conjunto de formas arquitetônicas 

ligadas entre si por relações espaciais” – atestam, em sua materialidade, a constituição da 

Cidade Alta, como “espaço da religiosidade”.  

Assim, a Cidade Alta vai se conformando urbanisticamente com uma base social 

simples, com funções urbanas também simples e uma baixa variação tipológica das edificações. 

Sua forma urbana caracteriza-se pela trama urbana de ruas estreitas, casas pequenas, 

construídas sobre o alinhamento frontal e lateral. Com “ruas de aspecto uniforme” e com um 

tipo de “arquitetura residencial baseada em um tipo de lote com características bastante 

definidas”, onde a “uniformidade dos terrenos correspondia à uniformidade dos partidos 

arquitetônicos” (REIS FILHO, 2010, p.24).    

A uniformidade do partido arquitetônico e da estética da arquitetura colonial, está 

intimamente ligada a mão de obra escrava utilizada na época para a construção dessas casas. 

A falta de mão obra especializada e a escassez de materiais construtivos vão gerar edificações 

estruturalmente simples, coladas uma na outra de forma que uma casa agisse como apoio das 

que estavam ao seu lado e com pouca variação de elementos arquitetônicos. É uma tipologia 

estética e estruturalmente simples, praticamente desprovida de elementos que exigissem um 

trabalho artístico mais apurado (REIS FILHO, 2010, p.21-32).   
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Apesar de hoje em dia o bairro da Cidade Alta se encontrar um bairro bastante 

heterogêneo quanto a feição estética de suas edificações, algumas características que 

propiciam uma leitura de homogeneidade deste espaço ainda permanecem. É verdade que a 

maioria das casas encontram-se com traços das tipologias35 inicias do período colonial, 

especialmente no que diz respeito à configuração do lote urbano e sua relação com a rua (lote 

estreito e comprido, sem recuos laterais e frontal). No entanto, as mesmas já se apresentam 

com alguns elementos de fachada que visam dar um ar modernizante as edificações, afastando 

a imagem de cidade colonial, “velha”, atrasada. Portanto, ainda é possível encontrar, mesmo 

que parcialmente, a configuração da cidade colonial, especialmente no traçado urbano do 

bairro.   

Retomamos aos referenciais teóricos estabelecidos no capítulo 3 desta dissertação, o 

entendimento de que a cidade como construção social adquire uma condição de dinamicidade 

(ROSSI, 2001), e a capacidade que tem a história da forma urbana de “explicar” a “história da 

cidade” em suas diversas temporalidades (LAMAS, 2010), para a apresentação de uma quadro 

de transformações que ocorreu durante a transição do século XIX para o século XX, que 

incorporam a lógica da “civilidade” republicana ao espaço da religiosidade barroca da Natal 

colonial.  

As transformações ocorridas no espaço da religiosidade barroca obedeceram dois 

preceitos, sem os quais tal espaço não ganharia feições modernizadoras. O primeiro deles é a 

necessidade de construção de áreas livres/abertas, para que algumas quadras que compunham 

o espaço adensado da cidade colonial (o caso da construção da Praça 7 de Setembro e dos 

jardins do Palácio Potengi, já abordados anteriormente) possam ser demolidas, diminuindo a 

densidade e aumentando as áreas destinadas ao uso público. O segundo, a necessidade da 

utilização de linguagens arquitetônicas condizentes com o caráter modernizante da época, em 

contraponto com a imagem da cidade colonial, típica dos primeiros núcleos de urbanização 

brasileira.  Com base nos preceitos colocados acima, podemos destacar algumas intervenções 

modernizantes realizadas no espaço da religiosidade barroca.  

                                                             
35 Alguns traços das tipologias residenciais coloniais podem ser encontradas nas edificações da Cidade Alta. 
Algumas destas tipologias identificadas são: casa de porta e janela, casa de meia-morada e casa de morada 
inteira.  
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1. A construção do antigo Espaço Episcopal, localizado na Rua Santo Antônio foi 

realizada no final do século XIX para ser a residência do comerciante Angelo Roselli 

e adquirida em 1910 pela igreja, para instalação do Paço Episcopal da recém criada 

Diocese de Natal. 

2. A edificação do Palácio Potengi, foi outra intervenção modernizante, de cunho 

arquitetônico, nesse espaço barroco. Projetado pelo engenheiro Ernesto Augusto 

Amorim do Vale em linguagem neoclássica, com dois pavimentos e planta 

retangular, possui fachada principal voltada para a Rua da Conceição e lateral 

esquerda para o beco do Erário. Em seu entorno, houveram duas grandes 

intervenções de escala urbana, que marcam o pensamento modernizante e 

republicano em voga: a. A demolição de um quarteirão inteiro para a construção da 

praça 7 de Setembro e b. Desapropriação da residência do padre Francisco de Paula 

para a construção do atual jardim da edificação. 

Figura 22: imagem da Praça 7 de setembro, com o Palácio Potengi ao fundo. Na foto, ainda não haviam sido 
edificado o prédio da atual Assembleia Legislativa, que hoje encontra-se a esquerda da praça. 

 
Fonte: http://flog.digizap.com.br/djalma 
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Figura 23: vista aérea da quadra inteira de quadras que foi demolida para a construção do jardim do Palácio 
Potengi. 

 
Fonte: http://flog.digizap.com.br/djalma 

 
Figura 24: quadra que fora demolida para a construção do jardim do Palácio Potengi. 

 
Fonte: http://flog.digizap.com.br/djalma 

Figura 25:  jardim do Palácio Potengi edificada onde anteriormente havia uma quadra de residências. 

 
Fonte: MEDEIROS, 2014. 

http://flog.digizap.com.br/djalma
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Em relação a construção de edificações isoladas, temos:  

1. A construção do Memorial Câmara Cascudo, edificada em linguagem neoclássica 

entre 1810 e 1817, tendo abrigado os seguintes usos: delegacia fiscal (1922-1925), Quartel 

General da 7ª Região Militar do Exército (até 1977) e a partir de 1987, função de memorial;  

2. A edificação do Instituto Histórico e Geográfico, construído em 1906, em linguagem 

neoclássica; 

3. A edificação do Palácio Felipe Camarão, prédio da Prefeitura Municipal de Natal, 

construída em 1922 no local da antiga Intendência Municipal.  

Figura 26: memorial Câmara Cascudo. 

 
Fonte: MEDEIROS, 2014. 

Figura 27: Palácio Felipe Camarão 

 
Fonte: MEDEIROS, 2014. 
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Percebemos, assim, que a Cidade Alta ainda se caracteriza, em grande medida, como 

um espaço onde algumas características barrocas morfológicas marcantes estão fortemente 

presentes. Entretanto, percebe-se também a sobreposição de temporalidades especialmente 

a partir das intervenções modernizadoras acima comentadas. 

 

4.4 A civilidade desce a ladeira do Aterro e chega até o “caes” do sertão 

No contexto brasileiro do final do século XIX, podemos identificar que as ações 

decorrentes da instauração do sistema republicano no Brasil, passaram a construir um ideário 

de modernidade, que primava pela possibilidade de superação do quadro de atraso – vinculado 

à imagem da “cidade colonial” – pelo progresso e determinado pelos avanços da ciência. Era 

preciso construir uma nação pautada em valores que demonstrassem sintonia com as 

mudanças que o mundo moderno demandava. 

A intenção das elites era a de superar o aspecto “colonial”, identificado pejorativamente 

como símbolo de atraso, no qual Natal ainda se encontrava. Esse atraso se dava principalmente 

em relação a dissociabilidade existente entre seus territórios (Cidade Alta e Ribeira) e a 

dificuldade em implementar obras de melhoramento devido as barreiras naturais existentes na 

cidade.  

Às vésperas do final do século XIX, Natal se encontrava em um processo de transição 

singular. Os diversos esforços para os melhoramentos e aformoseamento da cidade, 

preocupação essa das Câmaras Municipais desde a constituição de 182436, ainda não 

permitiam caracterizar Natal como uma cidade de fato. A circularidade das ideias advindas das 

transformações em curso servirá de mote para a construção do discurso que irá nortear as 

mudanças nos principais centros urbanos do Brasil, difundindo-se também para outros centros, 

como é o caso de Natal. A capital passa por grandes intervenções buscando a modernização na 

                                                             
36 A lei que regulamentou a atuação da Câmara Municipal – instituição que substituiu o antigo Senado com a 
Constituição de 1824 – datada de 1º de outubro de 1828, fixa as contribuições da Câmara e de cada um de seus 
membros. Definidas no título II da mesma lei, tais atribuições têm inúmeras implicações para a vida da 
comunidade. A sua leitura nos faz crer que nada, ou quase nada lhes escapa: do alinhamento das ruas à atividade 
comercial e à verificação dos pesos e medidas, dos espetáculos públicos à segurança policial, entre muitos outros, 
as atribuições da Câmara são efetivamente extensas. Uma das principais preocupações das autoridades municipais 
estavam ligadas à forma urbana, mais especificamente à organização das ruas e das praças, buscando a 
regularidade e o aforamento dos espaços públicos, ligado a dimensão estética (TEIXEIRA, 2009, p.269). 
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primeira metade do século XX. Com um ideário de modernidade, seguiu as premissas 

estabelecidas pela tríade: fluidez, salubridade e estética (FERREIRA et al, 2008).  

O processo de modernização, combinaria então, regeneração, reforma e saneamento 

moral e físico da sociedade brasileira. Era preciso, portanto, modernizar Natal, a exemplo dos 

que estava ocorrendo nos grandes centros urbanos brasileiros, com especial atenção para a, 

então, capital federal (FERREIRA et al, 2008).  

Além do mais, a própria geografia do lugar será também um fator condicionante para a 

“adaptação” e ressignificação desse ideário. Era necessário “remodelar”, disciplinar a natureza 

e a sociedade. Porém, devemos levar em consideração que os resultados dessas ações seguem 

um caminho de “mão dupla”. Ou seja, essa modernização – enquanto “ideia de cidade”, 

conforme Aldo Rossi – será condicionada pelas práticas sociais estabelecidas pela sociedade e 

será este resultado que representará este momento em sua materialidade, em sua forma 

urbana. 

Neste sentido, para Natal, será articulado um projeto político de modernização para 

transformá-la em “cidade de fato”, em capital política e econômica do Estado. Para 

implementação deste projeto político, foram realizadas as seguintes intervenções no espaço 

urbano de Natal:  

a) transformação do espaço intra-urbano de Natal, a partir da valorização das áreas 

centrais, expansão urbana, destruição de habitações e mesmo quarteirões ditos insalubres e 

construção de novos espaços e edifícios, etc.;  

b) reforma e nova estrutura para o Porto de Natal, conforme já abordado anteriormente 

(SIMONINI, 2010);  

c) rearticulação territorial, com a criação e posterior expansão das linhas férreas 

(MEDEIROS, 2011);  

d) ações sanitaristas, com a incorporação de nova legislação urbanística (recuos, áreas 

mínimas para os cômodos, etc.) e intervenções focadas nos espaços públicos abertos e/ou os 

de usos insalubres (FERREIRA et al, 2008);  
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e) melhorias em termos de infraestrutura (transportes urbanos, viários, ferroviários, 

marítimos e aéreos), sistema de distribuição de água e de esgotamento sanitário e novas 

tipologias edilícias, como: hotéis, teatros, cinema (MOREIRA, 2005). 

Vale ressaltar que esse ideário foi traçado por grupos sociais vinculados a uma elite, ou 

seja, os anseios de modernidade não traduziam necessariamente os desejos da população em 

geral. Na verdade, Natal seguia o que outras cidades do país vinham fazendo, através de uma 

modernização imposta e de maneira não-inclusiva, que se dava a partir:  

De padrões de referência já estabelecidos: as largas avenidas, os viadutos ou 
saneamento urbano, com a “varrida dos pobres” do centro da cidade, eram 
práticas sociais ligadas ao conceito de cidade moderna e civilização. Exigências 
morais, higiênicas e estéticas imperiosas se impunham diante da necessidade 
de “ser” e “parecer” moderno (PESAVENTO, 1995, p.7 apud Simonini, 2010, 
p.136).  

Desta forma, essa modernidade “forçada” pela elite, será moldada por condicionantes 

relacionadas a determinadas práticas sociais estabelecidas pela sociedade natalense e por isso, 

as intervenções de remodelação não ocorreriam na cidade em sua totalidade e sim, apenas em 

locais estabelecidos (Simonini, 2010). 

Neste processo de remodelação da cidade a partir das premissas da tríade “fluidez-

estética-salubridade”, um dos principais focos de preocupação e, consequentemente, de ação 

foi a então chamada “ladeira do aterro”, atual Rua Junqueira Ayres.  

 
Figura 28: mapa de localização da “Ladeira do Aterro”, um dos principais focos de intervenção das ações 

modernizadoras com foco na tríade “fluidez-estética-salubridade”.  

Fonte: Google Earth, jan. 2013. Modificado pela autora (2014). 
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Um conjunto de fatores contribuiu para que o poder público “voltasse os olhos” para a 

necessidade de intervenções no referido espaço, os quais se podem destacar:  

1. A necessidade de pôr fim a uma cidade fragmentada, haja visto que a referida ladeira 

seria a principal articulação entre os dois principais polos de formação urbana de Natal: Cidade 

Alta e Ribeira;  

Figura 29: Ladeira do Aterro, principal articulação entre os dois polos principais de formação da cidade de 
Natal, que até então se encontravam isolados.  

Fonte: Google Earth, jan. 2013. Modificado pela autora (2014). 

2. “domesticar”, a partir do que a tecnologia podia permitir, o “abrupto elevado que 

dividia a cidade, uma ‘ladeira íngreme, escorregando como um sabão (CASCUDO, 1947, 1999) 

que impunha uma série de dificuldades de circulação para os natalenses” (SIMONINI, 2010, p. 

137);  

3. os apelos apresentados por determinados segmentos da sociedade, para a criação 

de espaços de convívio social (SIMONINI, 2010). 

Outra ação vinculada a esse ideário consistiu na necessidade de se implementar o 

calçamento, a iluminação e o plantio de árvores em áreas destinadas aos canteiros e aos 

passeio da rua da ladeira, já que “seria um melhoramento que aproveitaria a todos aquelles 

que se vêem obrigados a frequentar diariamente em horas de grande calor, a principal 

comunicação entre os dous bairros” (VALLE, 1867, p.2 apud SIMONINI, 2010, p.139). Simonini 
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(2010) discorre em sua dissertação, no entanto, as dificuldades encontradas para a 

implementação dessas ações, vinculadas predominantemente à falta de recursos e a 

indisponibilidade de mão de obra qualificada para a realização das obras. 

 
Figura 30: “Ladeira do aterro”, atual Avenida 

Junqueira Aires, antes da adequação de sua ladeira 
para a ligação dos bairros da Cidade Alta com o da 

Ribeira. 

 
Fonte: acervo MUSA, s/d. Data estimada: final do 

século XIX. 

 

 
Figura 31: Avenida Junqueira Aires, após 

pavimentação e plantio de vegetação em sua 
extensão. Medidas modernizantes de cunho 

sanitarista.  

 
Fonte: acervo MUSA, s/d. Data estimada: início do 

século XX. 

Figura 32: Avenida Junqueira Aires, década de 1930. 
Destaque para calçamento, passeio público, bonde e 

vegetação plantada.  

  
Fonte: acervo MUSA, s/d. Data estimada: início do 

século XX. 

Figura 33: linha do bonde na Avenida Junqueira Aires, 
com destaque para fiação de rede elétrica. 

 
Fonte: acervo MUSA, s/d. Data estimada: início do 

século XX. 
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Figura 34: bonde no entorno da praça Augusto 
Severo, donde terminava a “Ladeira do Aterro”.  

 
Fonte: acervo MUSA, s/d. Data estimada: meados do 

século XX. 

Figura 35: Avenida Duque de Caxias. Incorporação de 
vegetação como uma das medidas modernizantes de 

cunho sanitarista.  

 
Fonte: acervo MUSA, s/d. Data estimada: 

início/meados do século XX. 

Em ritmo lento, a civilidade descia a ladeira; ritmo este que posteriormente iria se tornar 

mais acelerado, com a implementação da linha de bonde que reforçaria a ligação entre os dois 

principais núcleos da cidade, a partir do ano de 1908. Vale salientar que a necessidade 

imperiosa da fluidez também será trabalhada na escala territorial, conforme veremos adiante, 

ao falarmos sobre a implementação dos ramais ferroviários e as transformações no espaço 

intra-urbano decorrente dessa ação. 

A estes aspectos relacionados ao aformoseamento e à fluidez dos espaços urbanos, 

identificamos também a construção de edificações que irão reforçar a transformação da ladeira 

em cenário de modernidade. Estas edificações não estão restritas ao uso institucional, 

destinando-se também ao uso residencial. Observamos que os referidos edifícios37 

apresentam, em sua linguagem construtiva, o tão desejado “ar de modernidade” e inovação e 

são edificados seguindo padrões estéticos vinculados aos estilos em voga: Eclético e Art 

Nouveau.  

                                                             
37 Os dados relacionados aos edifícios em questão foram retirados do livro “Natal Monumental” de autoria de Jeanne Nesi 
(NESI, 2012). 
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Figura 36: edificações em estilo Eclético e Art Nouveau que irão compor o cenário de modernidade da “Ladeira 
do Aterro”.  

Fonte: Google Earth, jan. 2013. Modificado pela autora (2014). 
 

Com relação aos prédios institucionais: 

Antigo prédio da Capitania dos Portos: Construído no final do século XIX no local onde 

funcionou até 1862 a sede do governo provincial. Fachada simétrica em estilo Neoclássico; 

Atual edifício-sede da Ordem dos Advogados do Brasil / seção RN: Construído no início 

do século XX, para ser a sede do Congresso Legislativo do Estado. Em 1902 o governador 

Alberto Maranhão transferiu a sede do Governo para o atual Palácio Potengi. Projetado por 

Herculano Ramos em estilo Art Nouveau. 

Figura 37: prédio da antiga Capitania dos Portos, 
atual Capitania das Artes. 

Fonte: MEDEIROS, 2014. 

Figura 38: atual edifício-sede da Ordem dos 
Advogados do Brasil.  

Fonte: MEDEIROS, 2014. 

Com relação aos edifícios residenciais: 
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Atual Colégio Salesiano: Palacete edificado no final do século XIX para servir como casa 

do industrial Juvino César Paes Barreto, que depois doou a propriedade para a Ordem dos 

Salesianos. Sobrado de planta retangular, simétrico e tendo no corpo central das fachadas 

laterais, outro pavimento.   

Atual Instituto Câmara Cascudo: Construída em 1900 por Afonso Saraiva de 

Albuquerque Maranhão. Influência neoclássica, estilo de chalé. 

Casarão nº 431 da rua Câmara Cascudo (Solar João Galvão): Construído em 1908 por João 

Alfredo. Desapropriado pelo estado para abrigar o setor de documentação da Fundação José 

Augusto.    

Solar Bela Vista: Alugado ao tribunal da justiça e em 1938 passou a funcionar como hotel 

– Hotel Bela Vista. Em 1948 a edificação foi vendida ao SESI.   

 

Figura 39: palacete que faz parte do complexo 
educacional Salesiano São José.  

Fonte: MEDEIROS, 2014. 

 

Figura 40: atual Instituto Câmara Cascudo, edificado 
em estilo de chalé. 

Fonte: MEDEIROS, 2014.  
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Figura 41: Solar João Galvão. 

Fonte: MEDEIROS, 2014. 

Figura 42: Solar Bela Vista. 

Fonte: MEDEIROS, 2014. 

Uma das maiores expressões ideológicas associadas a república em Natal, juntamente 

a abertura de avenidas retilíneas e de novas praças, jardins e parques, foram as ações 

empreendidas pelo poder público para (re)nomear ruas e praças da cidade. A partir de então, 

estes espaços que antes estavam ligados ao contexto do espaço da religiosidade barroca, 

passam a fazer alusão, em suas nomenclaturas, aos eventos ligados a história do país e à 

personalidades da política e da literatura brasileira.  

Dentro deste contexto, podemos citar como exemplo a mudança no nome da antiga 

Rua da Cruz, para Rua Junqueira Aires, em 1896. Em relação as praças, podemos citar duas 

praças que encontram-se locadas no entorno imediato “ladeira do aterro”, no bairro da Cidade 

Alta. A Praça André de Albuquerque, antiga Praça de Natal ou Praça da Matriz, que antes tinha 

a função de agregar pessoas e ser o palco da teatralidade religiosa, a partir de então passa a 

exercer a função de abrigar edificações administrativas. Durante muitos anos a Praça André de 

Albuquerque abrigou o cruzeiro, inclusive na época em que o cemitério de Natal encontrava-

se ali locado. Fato representativo do período republicanos, é a relocação do cruzeiro - símbolo 

da igreja e do espaço barroco - para o pátio situado na frente da Igreja dos Rosários. No local 

onde o cruzeiro se encontrava, foi erguido em 1917, a Coluna dos Mártires, monumento em 

homenagem ao centenário da Revolução de 1817 (TEIXEIRA, 2009, p.316-317).  
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Figura 43: Praça André de Albuquerque, com Igreja 
do Rosário ao fundo e com vista para o Rio Potengi. 

Fonte: acervo MUSA, s/d. Data estimada: final do 
século XIX. 

Figura 44: Praça André de Albuquerque, com 
coreto ao fundo e bonde passando pela linha 

férrea ao lado da praça. 

Fonte: acervo MUSA, s/d. Data estimada: início do 
século XX. 

 
Figura 45: panorâmica da Praça André de Albuquerque. 

Fonte: MEDEIROS, 2014. 

Já a Praça 7 de Setembro, que tem em seu nome uma alusão direta a independência do 

país, é construída no local onde outrora existiu um conjunto de edificações coloniais, seguindo 

o preceito republicano de transformação do espaço intra-urbano e de intervenções de cunho 

higienista, com a destruição de quarteirões considerados insalubres. Esta praça se tornou 

ponto de convergência das edificações de funções administrativas que ainda encontram-se na 

Cidade Alta. Tem implantada em cada uma de suas quatro faces uma edificação de grande 

porte e importância para a cidade, seja pelo estilo arquitetônico em que foi edificada, seja pela 

função que acomoda.  Ao sul da praça temos o Palácio Potengi (antiga sede do governo), atual 

Pinacoteca do Estado (antiga sede do palácio do governo); ao norte, O Palácio Felipe Camarão, 

atual sede da prefeitura municipal, edificado em estilo eclético; a oeste, o Tribunal da Justiça e 

a leste, o Palácio José Augusto, onde funciona a Assembleia Legislativa. Ambos edificados em 

estilo modernista.    
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Figura 46: Praça 7 de Setembro vista de cima, com 
foco no Palácio Potengi. Ao fundo, Praça André de 
Albuquerque e torre da Igreja de Nossa Senhora da 

Apresentação. 

Fonte: acervo MUSA, s/d. Data estimada: meados do 
século XX. 

Figura 47: Praça 7 de Setembro vista de outro ângulo, 
com Palácio Felipe Camarão ao fundo. Na época, 

existiam duas faixas destinadas a circulação de 
veículos ao lado da praça, com um obelisco no meio 

funcionando com o ponto focal. 

 
Fonte: acervo MUSA, s/d. Data estimada: década de 

1970. 

 
Figura 48: Praça 7 de Setembro, vista a partir do pavimento superior do Palácio Potengi. 

 
Fonte: acervo MUSA, s/d. Data estimada: década de 1960. 

 
Figura 49: Praça 7 de Setembro atualmente, vista a partir da Praça André de Albuquerque. 

 
Fonte: MEDEIROS, 2014. 

 

A necessidade por parte da municipalidade em incentivar a prática do convívio social 

por meio da construção de áreas públicas destinadas a tal fim, resultou na construção da praça 

da República, no bairro da Ribeira, que buscou atender a elite local e ao “ideal civilizador que 

permeava a série de medidas de aformoseamento” (SIMONINI, 2010, p.152).  

A praça é o espaço por excelência, do ponto de convívio social, da prática dos bons 

costumes, da apresentação dessa sociedade sã e bela, que desejava um “local de passeio e 
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exibição burguesa, em que as pessoas (pelo modo de vestir, caminhar, conversar, se portar) 

atestassem o seu grau de civilização” (ARRAIS, 2009, p.165 apud Simonini, 2010, p.152). Logo, 

as obras de aterramento do charco para a construção da praça serão justificadas a partir do 

discurso higienista, que aponta para a necessidade de “destruir” o espaço de proliferação dos 

males, inclusive os “males sociais”, haja vista que o espaço do charco era palco para 

aglomeração de retirantes advindos do interior, estes vistos como “elementos de desordem”. 

Vale salientar que estes mesmos “elementos” serão empregados nas obras modernizadoras da 

cidade - notadamente no aformoseamento da Praça da República.  

 

Figura 50: antiga Praça da República, atual Praça 
Augusto Severo, durante as obras de sua construção. 

 
Fonte: acervo MUSA, s/d. 

Figura 51: ponte construída na Praça da República 
como forma de atravessar o braço do rio que passava 

no terreno.  

 
Fonte: acervo MUSA, s/d. Data estimada: início do 

século XX.  
Figura 52: busto de Augusto Severo na antiga Praça 

da República. 

 
Fonte: acervo MUSA, s/d. Data estimada: início do 

século XX. 

Figura 53: linha do bonde descendo da Rua Junqueira 
Aires e passando pela lateral da Praça da República. 

 
Fonte: acervo MUSA, s/d. Data estimada: início do 

século XX. 

 

É na Praça da República, então, que serão construídos os principais símbolos da cidade 

moderna e progressista: o teatro Carlos Gomes (que depois mudaria de nome, passando a se 

chamar Teatro Alberto Maranhão) teve suas obras concluídas em 1904 e “polarizava no outro 
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extremo da praça o centro das atenções de quem chegava de trem (RODRIGUES, 2006, p.135 

apud MEDEIROS, 2011, p.62); a iluminação a gás acetileno em 1905; a instalação do Grupo 

Escolar Augusto Severo, em 1907; a implantação de energia elétrica em 1911 e a construção 

da Escola Doméstica, em 1914. Alguns anos depois, a construção do edifício da Estação Central 

de Natal irá ampliar esse quadro de referências modernizadoras e civilizatórias.  

A face oriental da praça, de frente para a estação, é determinada por esses 
prédios públicos relacionados à educação e compõe a primeira vista de quem 
chega à cidade. O espaço público, antes protagonizado pelos prédios 
religiosos, era dessacralizado pelas instituições de ensino e a estação 
(RODRIGUES, 2006, p.135 apud MEDEIROS, 2011, p.62). 

 
Figura 54: antiga Praça da República, atual Praça Augusto Severo, palco da instalação dos principais símbolos 

da cidade moderna e progressista.  

 
Fonte: Google Earth, jan. 2013. Modificado pela autora (2014). 

A praça Augusto Severo ainda concentrava outros estabelecimentos de importância e 

que representavam a modernidade que havia chegado a Natal. Era nesta praça que estavam 

localizados os principais hotéis da cidade na época – Hotel Internacional, Hotel dos Leões, Hotel 

Viterbino, Hotel do Comércio e o Hotel Avenida – o cinema Plytheama, inaugurado em 1911 e 

alguns estabelecimentos comercias, como o “Magazine Paris em Natal”, firma de Omar de 

Medeiros e a loja de Lira Oliveira e Cia. (MEDEIROS, 2011, p.62) 
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Figura 55: a direita, loja “Magazine Paris em Natal”, edificada em frente à Praça Augusto Severo.  

 
Fonte: acervo MUSA, s/d. Data estimada: início do século XX. 

 

Com relação às transformações ocorridas na antiga Praça da República, atual praça 

Augusto Severo, observamos que estas apresentam uma síntese dos preceitos definidos com 

foco na tríade modernizadora – aformoseamento, salubridade e fluidez, vinculando as 

diferentes escalas de intervenção (urbana ao arquitetônica) em um mesmo espaço.  

Cabe salientar a importância da construção das redes técnicas de transportes como 

fator indispensável a esse processo de modernização, haja vista a necessidade imperiosa de 

inserção dos núcleos urbanos na lógica capitalista da circulação de bens, mercadoria e do 

capital. No caso de Natal, tanto os ramais ferroviários, como os bondes, irão gerar 

transformações no espaço consolidado da cidade pré-existente – Cidade Alta e Ribeira – como 

também influenciam no processo de expansão e articulação entre as áreas centrais e espaços 

periféricos. 

Com relação aos bondes, segundo Ferreira, Medeiros e Dantas (2012), os bondes à 

tração animal passam a ser utilizados em Natal no ano de 1908 – em período simultâneo às 

principais transformações urbanas com o ideário de modernização e civilidade, identificadas 

em itens anteriores – e são incorporados efetivamente à dinâmica urbana em 1911, sob forma 

de bondes elétricos.  

As tramways – como também eram mencionadas – começam a se tornar, 
então, vitais no deslocamento diário da população urbana, especialmente nas 
zonas suburbanas, facilitando a condução dos seus habitantes à área central 
da cidade. Dessa forma, as possibilidades de deslocamento ampliaram as 
perspectivas de localização dentro do perímetro urbano, delineando e 
proporcionando a ocupação ou a fixação da população em novas áreas 
residenciais (FERREIRA; MEDEIROS; DANTAS, 2012, p. 2). 
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A implantação das linhas de bonde em Natal foi realizada, em seu momento inicial 

(1908-1912), pela Companhia Ferro Carril de Natal, em 1908, durante a gestão do governador 

Alberto Maranhão, “responsável pela concretização de diversos melhoramentos estéticos e 

urbanos na capital” (FERREIRA; MEDEIROS; DANTAS, 2012, p. 4). 

A linha inaugural seguia um trajeto entre os bairros da Ribeira e da Cidade Alta, sendo 

logo seria prolongado à Cidade Nova, no final do ano de 1908. Em 1911, com o processo de 

eletrificação das linhas, o sistema de transportes evidencia, com seu franco desenvolvimento, 

a possibilidade de se imprimir um novo ritmo à capital, adequando-se perfeitamente às 

necessidades de transformação da imagem do atraso da cidade colonial, a partir da construção 

de uma nova relação espaço-temporal, em que as vantagens técnicas passam a solucionar os 

problemas impostos pelo espaço natural, como é o caso, por exemplo, da solução apresentada 

pelos trilhos de bonde para o deslocamento na a subida da Avenida Junqueira Aires, “vencida 

morosamente em momento anterior pelos antigos bondes puxados por burros” (FERREIRA; 

MEDEIROS; DANTAS, 2012, p. 5), desta forma, contribuindo de uma maneira mais eficaz para a 

interligação dos bairros da Ribeira e Cidade Alta.  

É importante destacar e espacializar a integração da Estação Central com o transporte 

intra-urbano dos bondes, no ano de 1908, e cuja linha, ainda à tração animal, seguia o percurso 

que ligava a Rua Doutor Barata, na Ribeira à Praça João Maria, na Cidade Alta, passando pela 

Praça Augusto Severo. Em 1911, agora com a substituição dos bondes de tração animal pelos 

elétricos, as novas linhas passaram a abranger primeiramente os bairros da Ribeira, Cidade Alta 

e Cidade Nova, atingindo também nesse mesmo ano o Alecrim (MEDEIROS, 2012, p. 62-63). 

Como mencionado anteriormente, os bairros de Cidade Alta e Ribeira permaneceram 

isolados até que as questões de ordem natural/ambiental38 fossem minimizadas ou mesmo 

solucionadas. É apenas a partir dos investimentos na construção do porto secundário de Natal, 

edificado na Ribeira, que o bairro começa a se desenvolver, adquirindo características 

singulares.  

Até o final do século XIX, a cidade de Natal se resumia a esses dois bairros. Apesar disso, 

os dois se desenvolveram de forma independente e permaneceram isolados um do outro até 

                                                             
38Abundante vegetação existente e um alagado constante que se formava quando a maré do Rio Potengi 
aumentava.   



(Re) leituras do centro histórico de Natal 
 

     117 
 

que as questões de ordem natural/ambiental fossem minimizadas e/ou solucionadas, o que 

aconteceu somente por volta de 1870. Por conseguinte, enquanto o bairro da Cidade Alta se 

desenvolvia com base na sua vocação para função residencial e de comércio elitista, a Ribeira 

se caracterizava como um bairro com vocação para o desenvolvimento das funções 

comerciais39 (ligadas às atividades portuárias), administrativas e de lazer.  

Não há dúvida de que a escolha pela implantação da cidade de Natal no bairro da Cidade 

Alta em detrimento do bairro da Ribeira – localizada em platô ao nível do mar e do rio e que 

sofria com constantes problemas de alagamento de seu solo – influenciou e determinou a 

velocidade do desenvolvimento dos dois bairros e das funções que eles passariam a 

desenvolver.  

Por ter sido o locus escolhido para a fundação e início da cidade de Natal, concentrando 

assim maior parte da população e inicialmente as funções administrativas e religiosas da 

cidade, o bairro da Cidade Alta se desenvolveu com maior rapidez. No entanto, é a partir da 

transferência do Palácio do Governo da Cidade Alta40 para o bairro da Ribeira, no ano de 1869, 

juntamente com as obras de contenção das águas do rio Potengi e os investimentos para a 

construção do porto secundário de Natal, que o bairro 

da Ribeira passa a se desenvolver, adquirindo 

características singulares e bastante diferentes do bairro 

da Cidade Alta. É também a partir deste contexto que a 

cidade de Natal passa a expandir-se territorialmente, em 

direção ao seu platô mais baixo.  

A relocação do Palácio do Governo para a Rua 

Chile41, no bairro da Ribeira, tinha como objetivo 

potencializar a vocação do bairro para as atividades 

ligadas ao comércio, principalmente o de exportação de 

alimentos.  O edifício utilizado para abrigar a nova sede 

do Governo será um sobrado de três pavimentos, que 

                                                             
39 Há relatos de que no bairro da Ribeira já haviam comerciantes mesmo antes da construção do Porto no bairro.  
40 Inicialmente a sede do Palácio do Governo estava localizada na Rua da Conceição, na Cidade Alta.  
41 De acordo com Nesi (2012), o Palácio da Ribeira, como ficou conhecido o prédio que abrigou a sede do Governo 
no bairro da Ribeira, foi a quinta edificação ocupada pelo poder executivo. Dali, a sede se mudou definitivamente 
para o Palácio Potengi, na Cidade Alta, onde permanece até hoje.  

Figura 56: sobrado que antes abrigava o 
Palácio do Governo e que agora abriga a 

Escola de Dança do Teatro Alberto 
Maranhão. 

 
Fonte: MEDEIROS,2014  
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abrigaria no térreo a secretaria e nos pavimentos superiores, a residência do Presidente da 

Província (NESI, 2012, p.50). Ainda de acordo com Nesi (2012), na época em que abrigou a sede 

do Governo, a edificação era o sobrado42 mais alto e imponente da cidade.  

Em relação à construção do Porto secundário da cidade de Natal no bairro da Ribeira, 

tinha-se como objetivo diminuir a falta de acessibilidade e comunicação da capital com o 

interior. Esses dois fatos foram por diversas vezes apontados tanto como o motivo do lento 

desenvolvimento do bairro da Ribeira, como também da própria estagnação econômica da 

cidade de Natal, o que ameaçava sua hegemonia política, já que muitas cidades do interior 

preferiam comercializar seus produtos através de portos que se mostravam mais acessíveis do 

que o da capital.  

 
Figura 57: imagem da ponte de atracação.  

Fonte: acervo HCURB, 1927. 

Figura 58: imagem da construção de armazéns no 
Porto de Natal. 

 
Fonte: acervo HCURB, 1927. 

A falta de comunicação fica evidente em mensagem proferida pelo presidente da 

província, Antônio M. N. Golçalves, em 1859: 

Cercado pelo lado Leste e do Sul por uma cordilheira de morros de arêa de 
difícil acesso, que se prolongarão na extensão de muitas lagoas em incultas e 
estéreis chapadas, tendo em frente pelo Oeste o Rio Potengi com 265 braças 
de largura, e ao Norte, o oceano na distância de duas milhas, compreende-se 
facilmente quão penosa deve ser a comunicação com as comarcas de Assú, 
Seridó e Maioridade e com uma grande parte da mesma comarca da Capital, 
que abrange os Municípios  de São Gonçalo, Extremoz e Touros, são os 
gêneros alimentícios e todos os productos, que se destinarão á exportação, 
levados para os portos de Aracati na província do Ceará, de Macáo e outros 
nessas província. Por outro lado segregada pelos morros de arêa da 
importantíssima e extensa comarca de São José, são desviados para os 

                                                             
42 Após deixar de abrigar a sede do governo municipal, o sobrado passou um tempo funcionando como Museu de 
Arte Popular e atualmente abriga a Escola de Dança do Teatro Alberto Maranhão. A edificação foi tombada a nível 
estadual desde o ano de 1989, tendo sido doado ao Governo do Estado pela empresa Pesca Alto – Mar S/A de 
Recife.  
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mercados da Parahiba e Pernambuco todo o assucar nella produzido, o gado, 
o algodão e mais gêneros da comarca do Seridó, que deixarão de ser enviados 
para o Aracati (GONÇALVES, 1859, p.16 apud SIMONINI, 2010, p.91). 

A partir das obras de modernização e reestruturação do porto principal de Natal, 

iniciadas em 1890, o Porto da Ribeira - até então porto secundário da cidade - passa a ser 

utilizado e a desenvolver no seu entorno imediato atividades ligadas ao comércio portuário. 

Vale ressaltar que as atividades comerciais/portuárias já eram desenvolvidas no bairro da 

Ribeira, no entanto, de forma acanhada. A instalação do Porto fez com que essas atividades se 

intensificassem, acentuando a vocação natural do bairro. Logo, o bairro da Ribeira intensifica 

seu desenvolvimento a partir de um padrão de atividades ligadas à função portuária, 

concentrando vários estabelecimentos comerciais e galpões, voltados para a mercantilização 

de produtos do gênero alimentício.  

A medida que os serviços de modernização e reestruturação da região portuária da 

Ribeira se concretizavam, a importância do bairro como centro comercial se consolidava com 

a construção simultânea “[...] de grandes armazéns, um torreão para a entrada do cais e, com 

o aterramento já concluído, ‘uma grande área para as avenidas do porto” (SIMONINI, 2010, 

p.123). Também contribuiu positivamente para o desenvolvimento do bairro da Ribeira, a obra 

de consolidação das margens do Rio Potengi. Essa área posteriormente viria a ser utilizada 

como a área de expansão da cidade, aumentando ainda mais a relação do referido bairro com 

o rio. Em 1902 a consolidação do bairro como locus comercial já era tão forte, que a mudança 

da sede do Governo do Rio Grande do Norte novamente para o bairro da Cidade Alta foi incapaz 

de fazer com que o bairro perdesse importância ou adentrasse novamente em processo de 

estagnação e perda de dinamicidade.   

É a partir da consolidação da Ribeira como bairro ligado a atividade comercial e 

portuária que irão aparecer as principais diferenças em relação ao bairro da Cidade Alta, quanto 

a estruturação e morfologia urbana. Como o ápice de seu desenvolvimento ocorreu no final do 

século XIX, sua estrutura urbana ainda se encontrava presa aos padrões coloniais de 

parcelamento do solo e as questão de implantação do edifício no lote - a ausência de recuos 

laterais e frontal e locação da edificação no alinhamento da rua. No entanto, ao contrário do 

bairro da Cidade Alta, onde prevaleciam as casas térreas, a Ribeira, pelo próprio 

desenvolvimento de suas funções comerciais/portuárias, passa a ter como principal tipologia 

edilícia os sobrados de três pavimentos, juntamente com os armazéns destinados a estocagem 
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de gêneros alimentícios a serem exportados.  Os sobrados, ao contrário das casas térreas 

edificadas na Cidade Alta, conseguiam abrigar não só a função comercial – desenvolvida no 

térreo – mas também a função residencial, nos pavimentos superiores. A construção de 

sobrados supõe um tipo de mão de obra mais especializada, já que pressupõe maior 

complexidade estrutural e incorpora uma gama de elementos decorativos, tais como: 

platibandas cheias e vazadas, cercaduras, cimalha, entre outros. 

Além dos sobrados e das edificações de tipologia portuária/de armazenamento, 

encontram-se presentes no bairro da Ribeira a casa térrea com platibanda no alinhamento da 

rua, implantação típica do século XIX. 

Figura 59: presença de sobrado de dois pavimentos e 
casa térrea no alinhamento do lote na Rua Frei 

Miguelinho, Ribeira. 

Fonte: arquivo MUSA, s/d. Data estimada: século XIX. 

 

Figura 60:  presença de sobrado de dois pavimentos 
e casa térrea com platibanda no alinhamento do lote 
na Avenida Tavares de Lira, Ribeira. Aqui, nota-se a 

presença da linha do bonde. 

 
Fonte: arquivo MUSA, s/d. Data estimada: início do 

século XX. 

 
Figura 61:  presença de sobrado de dois e três 
pavimentos e casa térrea com platibanda no 

alinhamento do lote na Rua Dr. Barata, Ribeira. 

Fonte: arquivo MUSA, s/d.  Data estimada: século XIX. 

 

Figura 62: presença de sobrado de dois pavimentos 
na Rua Tavares de Lira, Ribeira. Aqui, percebe-se já a 

presença da linha do bonde. 

  
Fonte: arquivo MUSA, s/d. 

Data estimada: início do século XX. 
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Apesar do grave estado de degradação que as edificações do bairro da Ribeira se 

encontram, ainda é possível reconhecer características destas edificações típicas do século XIX. 

Contudo, apesar da maioria apresentar problemas ligado a integridade física e material, boa 

parte das mesmas ainda mantem um grau satisfatório de autenticidade.  

 
Figura 63: casa térrea com 

platibanda parcialmente vazada e 
implantada no alinhamento da rua. 

Largo da Rua Chile, Ribeira. 

Fonte: MEDEIROS, 2014.  

 
Figura 64: sobrado de dois 

pavimentos com platibanda 
parcialmente vazada, implantado no 

alinhamento da rua. Rua Chile, 
Ribeira. 

 
Fonte: MEDEIROS, 2014. 

 
Figura 65: sobrado de dois 

pavimentos com platibanda 
cheia, implantado no 

alinhamento da rua. Rua 
Chile, Ribeira. 

Fonte: MEDEIROS, 2014. 
Figura 66: sobrado com três 

pavimentos e platibanda cheia, 
implantado no alinhamento do 
lote, em esquina. Rua Chile com 

Travessa Venezuela, Ribeira. 

 
Fonte: MEDEIROS, 2014. 

 
Figura 67: casa de tipologia “¾ de 

morada” (em amarelo) e de “porta e 
janela” (em laranja). Rua Chile, 

Ribeira. 

Fonte: MEDEIROS, 2014. 
 

 
Figura 68: casa térrea com 

platibanda cheia, implantada 
no alinhamento da calçada. 

Rua Chile, Ribeira. 

Fonte: MEDEIROS, 2014. 

 

Apesar das obras de melhoramento realizadas no Porto, Ribeira e Cidade Alta ainda se 

encontravam separadas por dois obstáculos físicos: o primeiro era a grande ladeira entre os 

dois bairros, devido a diferença de altitude dos platôs em que os bairros estava, implantados.  
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O segundo, o charco que se formava devido aos alagamentos constantes no encontro do bairro 

da Ribeira com a Cidade Alta, o que dificultava a ligação e a comunicação entre os dois bairros.   

Assim, foi apenas com a resolução dessas duas questões de cunho ambiental e com a 

ligação entre os dois bairros, que a cidade de Natal passou a se desenvolver de acordo com o 

esperado para uma capital.  

Após a realização dessa leitura sobre o processo de conformação do espaço urbano e 

arquitetônico do centro histórico de Natal, faz-se necessário observar como as diversas 

temporalidades ainda podem ser identificadas na atual configuração da área. Para isso, iremos 

apresentar no próximo capítulo os percursos realizados com o objetivo de detectar quais 

espaços ainda guardam as características aqui detectadas. 
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CAPÍTULO 5: APREENSÃO DOS DIVERSOS ESPAÇOS TEMPORAIS NA 
CIDADE ALTA E RIBEIRA – PERCURSOS-CHAVE PARA A SUA 
COMPREENSÃO  

 

Este capítulo apresenta as descrições dos percursos realizados nos bairros da Cidade 

Alta e Ribeira como forma de apreender melhor o espaço urbano e as características espaciais 

e morfológicas de ambos os bairros.  

Para a análise e descrição dos percursos, apoiamo-nos nas teorias desenvolvidas por 

Lamas (2010) e Rossi (2011) utilizando-se do instrumento para compreensão, análise e 

avaliação da paisagem urbana proposta por Cullen (2009), conforme desenvolvido no capítulo 

3 desta dissertação.   

Os percursos foram escolhidos como amostras das características históricas, 

morfológicas e temporais abordadas no capítulo anterior, a fim de ratificar as mudanças, 

permanências e referências ainda existentes no bairro e que geram sua ambiência e seu valores 

urbanísticos, a partir do entendimento da cidade como arquitetura. Sendo assim, definimos 

três percursos. O primeiro percurso, o do espaço barroco, corresponde à área da formação 

inicial da cidade de Natal, com características e ambiências que remetem a cidade colonial, 

apesar das várias modificações ocorridas em prol da modernização da cidade que desejava 

apagar a imagem de “cidade colonial”. O segundo percurso escolhido percorre as áreas em que 

ocorreram as principais intervenções modernizantes do espaço público de Natal. A 

concentração das intervenções nesta área foram motivadas não só devido ao fato da “ladeira 

do aterro” conectar os bairros da Cidade Alta e da Ribeira, até então em escassa comunicação, 

como também por ser uma área grande ainda por edificar e construir, possibilitando as 

intervenções e edifícios de escala superior ao que encontrávamos na Cidade Alta. Por fim, o 

terceiro percurso  eleito para compor essa amostragem das diversas temporalidades existentes 

nos bairros que compõe o centro histórico de Natal agrega a área marginal ao rio Potengi e 

parte da Avenida Duque de Caxias que se desenvolve já sob a perspectiva dos ideais que 

pautam a modernização das cidades: transformação do espaço intra-urbano de Natal, a partir 

da valorização das áreas centrais, expansão urbana, construção de novos espaços e edifícios, 

etc.; reforma e nova estrutura para o Porto de Natal, conforme já abordado anteriormente; 

rearticulação territorial, com a criação e posterior expansão das linhas férreas e ações 
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sanitaristas, com a incorporação de nova legislação urbanística (recuos, áreas mínimas para os 

cômodos, etc.); intervenções focadas nos espaços públicos abertos e/ou os de usos insalubres 

e melhorias em termos de infraestrutura (transportes urbanos, viários, ferroviários, marítimos 

e aéreos), sistema de distribuição de água e de esgotamento sanitário e novas tipologias 

edilícias, como: hotéis, teatros, cinema (MOREIRA, 2005). 

  

5.1 Percurso 01: O espaço barroco e suas sobreposições temporais 

 
Figura 69: mapa com o caminho percorrido no percurso intitulado “o espaço barroco”, com os principais 

pontos de referência. 

 

Fonte: Google Earth, jan. 2013. Modificado pela autora. 
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 Este percurso do espaço barroco tem como 

ponto de partida a interseção entre a Avenida Rio 

Branco e a Rua General Osório, na altura do banco 

Santander. Deste ponto, distingue-se com clareza a 

transição entre o espaço da modernidade - 

caracterizado pela “perspectiva grandiosa” da larga 

Avenida Rio Branco, responsável pela conexão entre os 

bairros da Cidade Alta e da Ribeira - e o espaço barroco, 

marcado pelo estreitamento da Rua General Osório e 

por uma perspectiva direcionada com “ponto focal”, 

neste caso, para a Igreja de Santo Antônio.  

Ao mesmo tempo em que se percebe a 

inserções de quantidade considerável de edificações 

modernistas e contemporâneas a medida em que 

caminhamos pela Rua General Osório, também 

percebemos características do período colonial 

bastante marcantes. Essas, ligadas mais a questão 

morfológica do que as características estilísticas. 

Permanência do padrão do parcelamento do solo, 

edificações implantadas no alinhamento do lote, 

ausência de recuos laterais e frontais, manutenção no 

padrão de gabarito e traços das tipologias de casas de 

meia-morada e morada inteira não só são percebidas 

nas ruas perpendiculares a rua que nos encontramos, 

como também caracterizam este espaço, 

proporcionando a ele uma leitura colonial, 

principalmente nas áreas em que uso residencial 

predomina.  A medida que nos distanciamos da Avenida 

Rio Branco - caracterizada pelo uso comercial - em 

direção à Igreja de Santo Antônio, essas características 

vão se tornar cada vez mais acentuadas.  

Figura 70: início do percurso na interseção 
da Avenida Rio Branco com a Rua General 
Osório, com a torre da Igreja de Santo 
Antônio ao fundo. 

 
Fonte: MEDEIROS, 2014. 

 
Figura 71: primeiro quarteirão da rua 
General Osório, donde pode-se enxergar a 
perspectiva da rua com ponto focal na 
torre da Igreja de Santo Antônio. 

 
Fonte: MEDEIROS, 2014. 

Figura 72: último quarteirão da Rua 
General Osório, donde já é possível 
observar parte do corpo principal da igreja. 

Fonte: MEDEIROS, 2014. 

Figura 73: final da primeira rua do 
percurso, donde pode-se perceber todas 
as partes edificadas do complexo religioso: 
convento, torre e igreja.  

Fonte: MEDEIROS, 2014. 
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Como dito anteriormente, os percursos são amostras de ambiências e espaços urbanos 

que ainda mantém características de certas temporalidades – e até mesmo sobreposições de 

várias delas – onde reconhece-se valor patrimonial, o que não significa que parcelas que 

estejam fora do percurso traçado não apresentem tais características ou tenham perdido sua 

ambiência. No mapa abaixo vemos uma área que ainda preserva características morfológicas e 

urbanísticas do período colonial e da formação da cidade, mas que não se encontra inserida no 

percurso devido a impossibilidade de se descrever todas as ruas do bairro. A área, apesar de 

ter passado pelo processo de “modernização” de seus elementos estéticos (troca do material 

das esquadrias e inserção de portões para guarda de veículos), ainda mantém a leitura e 

ambiência do espaço colonial. Tal ambiência é conseguida a partir da manutenção do gabarito 

das edificações, implantação das mesmas no lote e ausência de recuos frontais e laterais. 

 
Figura 74: mapa com demarcação da área onde ainda persistem as características morfológicas da cidade 

colonial. 

 
Fonte: MEDEIROS, 2014 



Apreensão dos diversos espaços temporais na Cidade Alta e Ribeira. 
 

     127 
 

 

A igreja de Santo Antônio, a qual até o início da 

Rua General Osório podia-se ver apenas a torre, passa 

a se revelar a medida em que nos aproximamos dela. É 

dessa forma que o anexo ao lado vai se descortinando 

na paisagem urbana, fazendo com que o observador 

perceba que o conjunto da edificação religiosa é muito 

mais amplo do que pode-se apreender a princípio. Essa 

percepção parcial da edificação é resultante da 

perspectiva e do estreitamento da rua, que tem como 

“ponto focal” a torre da igreja, localizada a sua 

esquerda. Aos poucos vai-se percebendo a imponência 

da escala da edificação religiosa frente as edificações de 

seu entorno, sendo o anexo e o próprio corpo da igreja 

uma surpresa revelada apenas para quem chega ao 

final da rua. A relação de implantação entre o corpo da 

igreja e seu anexo evidencia ainda mais o adro externo 

existente na frente da igreja, que originalmente tinha 

como função aglomerar a população como forma de atrair fiéis. Hoje em dia, embora a função 

de aglomeração de pessoas continue a ser exercida por esse adro, no entanto, não como forma 

de se conseguir fiéis e sim como forma de acolhê-los (ver figuras 71 e 72).  

A referida edificação, também conhecida como Igreja do Galo, foi a terceira igreja 

construída na cidade de Natal. Estima-se que as obras da igreja tenham sido concluídas no ano 

de 1766, tendo sido seu consistório43 convertido no primeiro quartel policial da cidade, 

funcionando como tal de 1836 a 1862 (Iphan 2012, 39-41). A edificação ainda permanece com 

suas características barrocas, sendo a edificação composta por um corpo central com uma torre 

encimada por uma galo, que dá nome a edificação e um anexo. A igreja possui uma fachada 

delimitada por cunhais em pedra de arenito e cimalha em argamassa. Atualmente encontra-se 

tombada a nível estadual.  

                                                             
43 Segundo o dicionário Priberam: 1. Assembleia de cardeais presidida pelo papa. 2. Lugar onde se reúne o 
consistório. Assembleia em que se tratam assuntos graves. Conselho deliberativo de assuntos religiosos.  

Figura 75:  perspectiva da Igreja de Santo 
Antônio ao fim da Rua General Osório. 

Fonte: MEDEIROS, 2014 
 

Figura 76: diferença de implantação do 
anexo e do corpo principal da Igreja de 
Santo Antônio evidencia o átrio externo 

existente na frente da edificação. 

Fonte: MEDEIROS, 2014 
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Virando-se a direita, nos deparamos novamente 

com outra igreja como ponto focal deste espaço, que 

como dito anteriormente, tem como principal 

elemento estruturador do seu espaço urbano, o edifício 

religioso. A medida em que nos aproximamos da praça 

André de Albuquerque, local onde a Igreja Nossa 

Senhora da Apresentação situa-se, temos a 

oportunidade de descobrir os remanescentes ainda 

existentes da arquitetura eclética e modernista. Aqui, 

podemos perceber a sobreposição de tempos 

históricos distintos: a estrutura morfológica barroca 

com exemplares edificados da arquitetura colonial, 

eclética e modernista.   

Mais adiante chegamos na lateral da Igreja de 

Nossa Senhora da Apresentação, donde podemos ver o 

largo do Memorial Câmara Cascudo, que funciona 

atualmente como centro cultural. A edificação foi 

construída em 1875 para abrigar a sede da Tesouraria 

de Fazenda, substituindo a edificação do Erário que 

havia sido construído no final do século XVIII. O prédio 

encontra-se tombado desde 1989 a nível estadual.  

Do largo do Memorial Câmara Cascudo 

podemos enxergar a Praça André de Albuquerque. 

Chegando-se nela, podemos ver a fachada principal da 

primeira igreja construída na cidade de Natal, a Igreja 

Nossa Senhora da Apresentação, além de conseguir 

detectar uma das características mais importantes da 

implantação da cidade colonial: a praça central com 

uma organização que implanta em um dos lados, as 

edificações residenciais e de outro, os edifícios 

administrativos. Apesar das modificações ocorridas 

Figura 77: interseção da Rua General 
Osório com a Rua Santo Antônio, tendo a 
Igreja de Nossa Senhora da Apresentação 

como ponto focal. 

 
Fonte: MEDEIROS, 2014 

 
Figura 78: Rua Santo Antônio, com 

destaque para as edificações em variados 
estilos arquitetônicos e a Igreja de N. Srª 
da Apresentação ao fundo, como ponto 

focal. 

 
Fonte: MEDEIROS, 2014 

Figura 79: largo do Memorial Câmara 
Cascudo, com a Igreja de N. Srª da 

Apresentação em segundo plano e a 
Praça André de Albuquerque ao fundo. 

 
Fonte: MEDEIROS, 2014. 

Figura 80:  largo do Memorial Câmara 
Cascudo, donde temos uma perspectiva 
grandiosa, ocasionada pelo alargamento 

da rua. 

Fonte: MEDEIROS, 2014. 
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neste espaço, sobretudo em decorrência das intervenções modernizantes, que serão 

explicadas mais à frente, ainda observamos a predominância dessa lógica: do lado esquerdo, 

de onde é possível vislumbrar a paisagem natural do rio Potengi, estão locadas as edificações 

voltadas para uso residencial; já do lado direito, edifícios públicos que estão ou um dia já 

estiveram voltados para a função administrativa, como é o caso da atual Pinacoteca do Estado, 

onde outrora funcionou a Prefeitura Municipal. 

É nesse espaço que a relação com o rio Potengi e as motivações para a implantação da 

cidade na cota mais elevada da cidade tornam-se mais perceptíveis. Durante toda a extensão 

do lado esquerdo da praça, há ruas que ligam o bairro 

da Cidade Alta a comunidade do Passo da Pátria, 

localizada as margens do rio e uma cota mais baixa em 

relação ao bairro da Cidade Alta. É através destes 

espaços de ligação que conseguimos apreender e 

vislumbrar a paisagem natural, que nos demonstra a 

relação visual deste espaço construído com o espaço 

natural.  A visão que se pode ter do rio Potengi a partir 

da Cidade Alta, em uma cota mais elevada, faz-nos 

entender as motivações de cunho militar, estratégico 

e protecionista que levaram a escolha desse local para 

a implantação da cidade de Natal. Aqui, a relação entre 

“cidade alta” e “cidade baixa” vai se manter até a chegada na Igreja dos Rosários dos Pretos, 

onde essa relação ficará ainda mais evidente, já que a partir dela tem-se não só a visão para o  

Figura 81: Praça André de Albuquerque, vista a partir do largo do Memorial Câmara Cascudo. 

 
Fonte: MEDEIROS, 2014. 

Figura 82: igreja Matriz de Nossa Senhora 
da Apresentação. 

Fonte: MEDEIROS, 2014. 
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rio, como também para o mar, além de nos mostrar a relação entre o bairro que nos 

encontramos e o bairro da Ribeira, o segundo da cidade. 

 

Figura 83: mapa esquemático de trecho do percurso realizado. Em destaque, as visadas para o Rio Potengi. 

 
Fonte: Google Earth, jan. 2013. Modificado pela autora, 2014. 
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Figura 84: vista do bairro da Cidade Alta e parte do bairro da Ribeira a partir do Rio Potengi. Aqui, nota-se a 
lógica da implantação topográfica da cidade, estando o bairro da Cidade Alta em um platô mais elevado, bem 
como as igrejas Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, a torre da Igreja Matriz Nossa Senhora da Apresentação 
e a torre da Igreja do Galo (em destaque, da esquerda para a direita). 

 

 

Figura 85: mapa de situação de onde o percurso encontra-se no momento, com a localização das visadas das 
fotos. 

 
Fonte: MEDEIROS, 2014. 

 
Figura 86: rua que dá acesso a Igreja Nossa Senhora 
do Rosário dos Pretos, tendo a mesma como ponto 
focal da rua. Esta rua localiza-se na lateral esquerda 

da praça André de Albuquerque.  

Fonte: MEDEIROS, 2014. 

 
Figura 87: chegada ao largo onde localiza-se a Igreja 

Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. A igreja 
encontra-se voltada para o Rio Potengi e de costas 

para a Praça André de Albuquerque.  

 
Fonte: MEDEIROS, 2014. 
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A igreja do Rosário dos Pretos é caracterizada por uma implantação onde a mesma 

encontra-se de costas para a cidade, segregada espacialmente, embora não visualmente. Uma 

possível explicação para isso, pode ser a do público para qual a mesma foi edificada: os 

escravos. A igreja está situada em um grande largo, com visão privilegiada não só do bairro da 

Ribeira mas também do rio Potengi. 

 

Neste espaço, é possível notar pequenas mudanças de ruptura com a estrutura colonial, 

que nos direciona para as intervenções modernizantes.  A primeira delas é não só a presença 

Figura 88: largo onde se localiza a Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Neste espaço encontramos a 
primeira sobreposição de temporalidades no bairro da Cidade Alta: temos a implantação e a lógica do 

urbanismo colonial e edificações de estilo eclético. 

 
Fonte: MEDEIROS, 2014. 

Figura 89: a Igreja Nossa Senhora do Rosário dos 
Pretos vista do bairro da Ribeira, nas margens do 

Rio Potengi.  

Fonte: MEDEIROS, 2014. 

 
Figura 90: Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos.  

Fonte: MEDEIROS, 2014. 
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de uma nova tipologia de edificações, como 

também uma nova relação dessas com o lote em 

que se encontram e com o espaço urbano. Um 

exemplo dessa nova tipologia é o Palacete da 

viúva Machado. A edificação foi construída em 

1910, para abrigar o irmão do então governador 

Alberto Maranhão. No entanto, no ano de 1920 

o comerciante Manuel Machado comprou o 

palacete para residir nele. A edificação foi 

construída afastada do alinhamento da rua, com 

dois pavimentos e cobertura em telha francesa, 

com quatro águas. Possuí ainda gradis de ferro 

trabalhados e um chafariz, elementos típicos da 

arquitetura eclética, cujo elementos eram 

importantes da Europa.  

Saindo desse espaço híbrido de 

sobreposição de duas temporalidades pela Rua Ulisses Caldas em direção à Praça 7 de 

Setembro, nos deparamos com uma concentração de edificações nos estilos Eclético e Art 

Nouveau, como o Memorial da Justiça. A partir daqui, as intervenções modernizantes no 

espaço barroco - que tinham como objetivo apagar a paisagem e a estrutura colonial - ficam 

cada vez mais perceptíveis, dando a esse espaço ares do que seria a modernidade na época. 

 

Figura 91: casa da viúva Machado, um dos 
exemplares ecléticos desse espaço de 

sobreposições temporais. 

Fonte: MEDEIROS, 2014. 

Figura 92: Memorial da Justiça, edificado em estilo 
Art Nouveau. 

Fonte: MEDEIROS, 2014. 
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Figura 93: mapa de trecho final do percurso do “espaço barroco” realizado, com os principais pontos de 
referência desse espaço. 

 
Fonte: Google Earth, jan. 2013. Modificado pela autora. 

 

Modificações neste espaço urbano prioritariamente barroco, fizeram com que a Praça 

7 de Setembro se tornasse mais um dos espaços híbridos com várias temporalidades existentes 

dentro do bairro da Cidade Alta. A praça rompe com o tecido urbano colonial, se impondo como 

uma intervenção tipicamente moderna e republicana, tendo em cada uma de suas quatro 

faces, edificações modernas e monumentais. Ao norte, encontramos o Palácio Felipe Camarão, 

sede do poder municipal da cidade. Edificado no local da antiga Intendência Municipal, foi 

erguido em apenas sete meses, em estilo eclético, com ornatos em massa e platibanda 

arrematada por pináculos e vasos. A segunda edificação, localizada ao sul da praça, é o Palácio 

Potengi, outrora sede do poder municipal e onde atualmente funciona a Pinacoteca do Estado. 

Foi construída em estilo neoclássico. A leste, o prédio onde hoje funciona o Tribunal de Justiça 

do Estado, tendo sido construído em estilo modernista. Por fim, a oeste, a edificação que ocupa 

praticamente todo o quarteirão e abriga a Assembleia Legislativa, onde anteriormente havia 

um quarteirão de residências que foram derrubadas para que a edificação fosse construída.  O 

que nos chama a atenção na configuração espacial da Praça 7 de setembro, é a implantação de 

edificações de estilos de uma mesma temporalidades, uma de frente a outra. O Palácio Felipe 
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Camarão e o Palácio Potengi situam-se no eixo norte – sul, enquanto que o Tribunal de Justiça 

do Estado e a Assembleia Legislativa, no eixo leste – oeste.  

Ao continuar nosso percurso 

pela Avenida Junqueira Aires, em 

direção novamente a Rua Santo 

Antônio, as sobreposições temporais 

continuam presentes nesse espaço 

onde a estrutura morfológica e a 

apreensão do espaço barroco 

coexistem simultaneamente com a 

morfologia e apreensão do espaço 

modernizante. A presença do grande 

jardim que liga a Pinacoteca do estado 

ao Instituto Histórico e Geográfico, 

construído onde outrora havia um 

conjunto de residências coloniais, 

mostra-se uma intervenção de cunho 

tipicamente republicano, consequência 

das preocupações com a questão 

higienista. Ao mesmo tempo, as 

características barrocas continuam 

muito presentes nesse espaço, 

estendendo-se também para além da 

delimitação de nosso percurso.  

Figura 94: terreno onde posteriormente seria implantada a 
Praça André de Albuquerque, com visão ao fundo para a 

Igreja Rosário dos Pretos. Do lado direito, conjunto de 
residências que foram demolidas para abrigar o jardim que 

atualmente liga a Pinacoteca do Estado ao Instituto 
Histórico e Geográfico.   

 
Fonte:  arquivo MUSA, s/d.  Data estimada: início do século 

XX. 

Figura 95:  jardim que liga a atual Pinacoteca do Estado ao 
atual Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do 

Norte.  

 
Fonte: MEDEIROS, 2014. 
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Figura 96: mapa de localização com o local das fotos batidas nesta área.  

 
Fonte: MEDEIROS, 2014. 

A rua Junqueira Aires define o último trecho do percurso deste espaço barroco, tendo 

novamente mais uma igreja como ponto focal da Cidade Alta, reafirmando o edifício religioso 

como protagonista da cena. Diferentemente dos outros trechos do percurso, a Avenida 

Junqueira Aires vai nos revelar duas perspectivas diferentes, a medida em que a avançamos. A 

primeira delas, a perspectiva da igreja Nossa Senhora da Conceição, bastante marcada por sua 

lateral e sua torre, que a princípio e por algum tempo, nos fornece a impressão de que é o 

ponto final da rua, como se a mesma findasse nela e para sair desse espaço fosse preciso voltar 

pelo caminho já percorrido.  

No entanto, ao nos aproximarmos da igreja, nos deparamos com a segunda perspectiva 

que vai se revelando a medida em que vamos chegando ao final e adentrando na Praça Padre 

João Maria.  Daqui, conseguimos enxergar novamente a Igreja de Santo Antônio, através de 

uma perspectiva diferenciada da visão que tivemos no início do percurso: se inicialmente 
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apenas a torre se mostrava, agora, podemos 

apreender todo o seu conjunto construído, como se 

o anexo a igreja delimitasse esse espaço que se 

encerra visualmente ali.  

Embora o ponto focal e a perspectiva 

delimitada deste espaço com foco na igreja esteja 

bem definido, há um elemento do mobiliário urbano 

que interfere diretamente nesta relação de 

percepção: o poste colocado na frente do 

alinhamento do ponto focal da perspectiva ótica, 

principal elemento do cenário barroco. Em um 

espaço urbano barroco que tem como um dos 

principais elementos definidores do seu espaço 

urbano a perspectiva com pontos focais bem 

definidos, estudos de percepção urbana e da própria 

cenografia urbana são essenciais para se pensar 

intervenções e até mesmo locação de mobiliário 

urbano, de forma que esses novos elementos da 

cena urbana não interfiram na cenografia e 

percepção do espaço.   

Por conseguinte, terminamos o percurso do 

espaço barroco, tendo percebido as várias diferentes 

temporalidades ainda existentes dentro deste 

trecho, que apesar de apresentar uma 

predominância de leitura morfológica colonial, é 

enriquecida pelos diversos tempos históricos que 

coexistem nele.  

*** 

Figura 97: Rua da Conceição, tendo a Igreja 
Matriz Nossa Senhora da apresentação 

como ponto focal. 

Fonte: MEDEIROS, 2014. 
 
 

Figura 98: encerramento do percurso na 
Praça Padre João Maria, com perspectiva da 

Igreja de Santo Antônio ao fundo.  

Fonte: MEDEIROS, 2014. 
 
 

Figura 99:  encerramento do percurso na 
Praça Padre João Maria, com perspectiva da 

Igreja de Santo Antônio ao fundo. 

Fonte: MEDEIROS, 2014. 



Apreensão dos diversos espaços temporais na Cidade Alta e Ribeira. 
 

     138 
 

A partir da proposta de “análise da paisagem urbana” desenvolvida por Cullen (2009), 

características morfológicas e históricas apresentaram-se na percepção da paisagem deste 

percurso, de forma bastante evidente.   

No primeiro percurso, escolhido para exemplificar o período da fundação da cidade de 

Natal e da estruturação do espaço da religiosidade barroca, as características de leitura espacial 

estruturantes deste espaço e que se apresentaram constante durante todo o percurso foram 

o ponto focal, a perspectiva delimitada e o estreitamento. A percepção de estreitamento 

ocorre com “[...] a aproximação de dois grupos compactos de edifícios, resultando numa 

proximidade inevitável que contrasta com características de praças, largos ou grandes 

avenidas” (CULLEN, 2009). Na Cidade Alta isto é decorrente das características de implantação 

da cidade naquela época e de sua morfologia urbana. As edificações sem recuos frontais e 

laterais, no alinhamento do lote e coladas umas às outras, produzem grandes paredões, 

estreitando a visão que se tem do espaço urbano. Somado a isso temos ainda as vias estreitas, 

que para a época apresentavam dimensão compatível com o uso que tinham: circulação de 

animais e pedestres. Os estreitamentos são mais evidentes em momentos em que há a 

interseção entre o traçado viário inicial da implantação da cidade e o modificado para atender 

as demandas atuais de circulação de veículos, devido ao contraste de escala entre uma e outra 

(ver imagens 66 e 67, como exemplo). 

O ponto focal é uma das principais características dos espaços barrocos, que trabalham 

com a perspectiva como e com o elemento surpresa como principal estratégia para tornar os 

espaços urbanos mais atraentes e menos monótonos. Geralmente é um obelisco ou edificação, 

ou seja, um ponto vertical de convergência de olhares.  Na Cidade Alta vão existir dois pontos 

principais: o primeiro e mais perceptível, as três igrejas, elementos primários a partir de onde 

esse espaço vai se estruturar. O segundo, mais sútil, vai ser o Rio Potengi, para onde as visadas 

ao longo da Praça André de Albuquerque vão ser direcionadas (ver imagens 79 e 82, como 

exemplo). 

Cullen (2009, p.45) explica que a perspectiva delimitada vai se fazer presente todas as 

vezes que precisarmos recuar para poder observar um edifício. Na maioria das vezes essa 

necessidade de deslocamento em relação ao objeto a ser observado se dá pela escala 

monumental. No percurso do espaço barroco essa necessidade é decorrente não só da escala 

monumental (em relação as edificações do entorno) das edificações, quanto também do 
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estreitamento do espaço urbano, que faz com que o distanciamento seja necessário a fim de 

observar o objeto. Neste percurso a perspectiva delimitada vai estar presente todas as vezes 

que o ponto focal for um dos três elementos primários deste espaço (ver imagem 69 como 

exemplo). 
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5.1.1 Síntese imagética do percurso barroco e suas sobreposições temporais 

 

5.1.1 Síntese imagética do percurso barroco e suas sobreposições 

temporais 

 
Figura 100: mapa do percurso do “espaço barroco” com indicação dos locais onde as fotos foram batidas. 

 
Fonte: Google Earth, jan. 2013. Modificado pela autora (2014). 

 

 
Figura 101: interseção da Avenida Rio Branco 

com a Rua General Osório. Ao fundo, a igreja de 
Santo Antônio. Início do percurso. 

Fonte: MEDEIROS, 2014. 

 
Figura 102: Rua General Osório, com igreja de 

Santo Antônio ao fundo. Inserção de 
arquitetura modernista no espaço barroco. 

Fonte: MEDEIROS, 2014. 

Figura 103: Rua General Osório, com a torre da 
igreja de Santo Antônio ao fundo. Neste ponto, 
concentração de uso comercial e de prestação 

de serviço. 

Fonte: MEDEIROS, 2014. 

Figura 104: Rua General Osório, com a torre e 
parte do corpo principal da igreja de Santo 

Antônio mais evidente. 

Fonte: MEDEIROS, 2014. 

 
Figura 105: revelação visual da Igreja de Santo 

Antônio e seu anexo. 

Fonte: MEDEIROS, 2014. 

 
 

Figura 106: Igreja de Santo Antônio e seu anexo. 

Fonte: MEDEIROS, 2014. 

 
 

Figura 107: interseção da Rua General Osório 
com a Rua Santo Antônio. Igreja de Nossa 

Senhora da Apresentação ao fundo. 

Fonte: MEDEIROS, 2014. 

 

 
Figura 108: inserção de arquitetura 

modernista junto a arquitetura colonial na Rua 
Santo Antônio, com foco da perspectiva 
restrita na Igreja de Nossa Senhora da 

Apresentação. 

Fonte: MEDEIROS, 2014. 

 



Apreensão dos diversos espaços temporais na Cidade Alta e Ribeira. 
 

     141 
 

Síntese imagética do percurso barroco e suas sobreposições temporais 

 
 
 

Figura 109: mapa do percurso do “espaço barroco” com indicação dos locais onde as fotos foram batidas. 

 
Fonte: Google Earth, jan. 2013. Modificado pela autora (2014). 

 

 
Figura 110 - vista da Igreja Nossa Senhora da Apresentação, com largo do Museu Câmara 

Cascudo a direita e Praça André de Albuquerque ao fundo.  

 
Fonte: MEDEIROS, 2014. 

 
Figura 111: largo do Memorial Câmara 

Cascudo com Praça André de Albuquerque ao 
fundo.  

Fonte: MEDEIROS, 2014. 

 
Figura 112: igreja Nossa Senhora da 

Apresentação e Instituto Histórico e Geográfico 
do Rio Grande do Norte ao lado. 

Fonte: MEDEIROS, 2014. 

 
 

Figura 113: Igreja Nossa Senhora da 
Apresentação e Praça André de Albuquerque. 

Fonte: MEDEIROS, 2014. 

 
 

Figura 114: visão do Rio Potengi a partir da 
Rua João da Matta, no bairro da Cidade Alta. 

Fonte: MEDEIROS, 2014. 
 

 
Figura 115: igreja Nossa Senhora do Rosário 
como ponto focal, vista a partir da Rua Padre 

Pinto, Cidade Alta. 

Fonte: MEDEIROS, 2014. 
 

Figura 116: apreensão total da Igreja Nossa 
Senhora do Rosário e do largo em que está 

inserida, a medida em que nos aproximamos 
dela. Aqui, noção de perspectiva ampliada. 

Fonte: MEDEIROS, 2014. 

 
Figura 117: vista do Rio Potengi a partir da 
interseção das Ruas Padre Pinto e Ulisses 

Caldas, Cidade Alta.   

Fonte: MEDEIROS, 2014. 
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Síntese imagética do percurso barroco e suas sobreposições temporais 

 
 
 
 

Figura 118: mapa do percurso do “espaço barroco” com indicação dos locais onde as fotos foram batidas. 

 
Fonte: Google Earth, jan. 2013. Modificado pela autora (2014). 

 

 
Figura 119: largo onde encontra-se inserida a Igreja Nossa Senhora do Rosário. A igreja encontra-

se locada de costas para a cidade e de frente para o Rio Potengi. A inserção de arquitetura 
eclética neste espaço originalmente colonial, faz dele um espaço rico, com sobreposições 

temporais.   

Fonte: MEDEIROS, 2014. 

 

Figura 120:  vista do Rio Potengi a partir da Rua 
Quintino Bocaiúvas. Apesar das modificações 

ocorridas no estilo das edificações, as mesmas 
continuam a apresentar características de 
implantação primordialmente coloniais. 

Fonte: MEDEIROS, 2014. 
 

Figura 121:  Igreja Nossa Senhora do Rosário, 
tipicamente colonial, com a inserção de 

arquitetura eclética nas edificações residenciais 
ao fundo.  

Fonte: MEDEIROS, 2014. 

Figura 122: interseção da Rua Quintino 
Bocaiúvas com a Avenida Câmara Cascudo, 

tendo o Solar Bela Vista como ponto focal ao 
fundo.  

Fonte: MEDEIROS, 2014. 

 
 

Figura 123: subida da Avenida Câmara Cascudo 
a partir da Rua Quintino Bocaiúvas. 

Fonte: MEDEIROS, 2014. 
 

 
Figura 124: edificação em estilo eclético que 

abriga o Memorial da Justiça na interseção da 
Rua Ulisses Caldas com a Avenida Câmara 

Cascudo. 

Fonte: MEDEIROS, 2014. 

 

 
Figura 125:  Rua Ulisses Caldas com Praça 7 de 
Setembro a direita e Palácio Felipe Camarão, 
atual sede da prefeitura municipal de Natal, a 

esquerda.  

Fonte: MEDEIROS, 2014. 
 

 
 
Figura 126: Praça 7 de Setembro com o Palácio 
Potengi ao fundo e a Assembleia Legislativa do 
Estado à esquerda.  

Fonte: MEDEIROS, 2014. 
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Síntese imagética do percurso barroco e suas sobreposições temporais 

 
 
Figura 127: mapa do percurso do “espaço barroco” com indicação dos locais onde as fotos foram batidas. 

 
Fonte: Google Earth, jan. 2013. Modificado pela autora (2014). 

 

Figura 128: Praça 7 de setembro vista a partir do final da Praça André de Albuquerque. À esquerda Tribunal da Justiça do Estado, ao fundo, 
Assembleia Legislativa do Estado e a direita, Palácio Potengi.  

 
Fonte: MEDEIROS, 2014. 

 

 
 
Figura 129: Praça André de Albuquerque vista a partir da Praça 7 de Setembro. Á esquerda, parte 

do Palácio Potengi, edificado em estilo eclético.  

Fonte: MEDEIROS, 2014. 
 

Figura 130: início da Rua da Conceição, com 
ponto focal na Igreja Nossa Senhora da 

Apresentação. Do lado direito, em rosa, fachada 
posterior do Palácio Potengi, atual Pinacoteca 

do Estado, e do lado esquerdo, ao fundo, o 
Sobradinho, atual Museu Café Filho.  

Fonte: MEDEIROS, 2014. 
Figura 131: Rua da Conceição, ainda com ponto 
focal na Igreja Nossa Senhora da Apresentação 
e torre da Igreja de Santo Antônio ao fundo. Do 

lado direito, gradil do jardim que liga a 
Pinacoteca do Estado ao Instituto Histórico e 

Geográfico, implantado onde outrora existia um 
conjunto de edificações coloniais.  

 
Fonte: MEDEIROS, 2014. 

 
 
 

 
Figura 132: igreja de Santo Antônio, ao fundo, 
como ponto focal da Praça Padre João Maria. 

 
Fonte: MEDEIROS, 2014. 

 
Figura 133: corpo principal, torre e anexo da 

Igreja de Santo Antônio, ao fundo, como ponto 
focal da Praça Padre João Maria. 

Fonte: MEDEIROS, 2014. 
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5.2 Percurso 02 - A civilidade desce a ladeira do aterro: intervenções modernizantes no espaço 
público de Natal – o bonde e a praça. 

 

Figura 134: mapa com o caminho percorrido no percurso intitulado “o espaço barroco”, com os principais 
pontos de referência. 

Fonte: Google Earth, jan. 2013. Modificado pela autora (2014). 

Iniciamos este percurso das intervenções modernizantes no espaço público de Natal 

pela Praça 7 de Setembro, com o objetivo de finalizá-lo na praça Augusto Severo. As praças 

escolhidas como ponto de início e término do percurso nasceram dentro do contexto de 

modernização e intervenções urbanas nos espaços públicos de Natal, tendo como objetivo a 

modernização da cidade, de forma a apagar os ares da cidade colonial e atrasada. Enquanto a 

Praça 7 de Setembro já nasce com este nome, alusivo a Independência do Brasil, a atual Praça 

Augusto Severo, que até então era chamada de “Praça da República”, tem seu nome 

modificado para o nome do primeiro grupo escolar da cidade. Como visto no item 4.4 desta 

dissertação, o período Republicano no Brasil teve como característica marcante a exaltação de 

aspectos ligados a nacionalidade do país, tendo como consequência direta a mudança de 

nomenclatura de ruas e praças para nomes que fizessem alusão tanto a fatos memoráveis da 
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história do Brasil, como também a personalidades, políticos e intelectuais que representassem 

a nacionalidade brasileira.   

A ladeira da Rua Junqueira Aires, que faz a ligação dos bairros da Cidade Alta e da 

Ribeira, é um espaço bastante representativo das modernidades introduzidas na cidade de 

Natal no início do século XX e ainda guarda resquícios dos vários ideias modernizantes 

implantados na cidade.  

Diferentemente das intervenções modernizantes comentadas no item anterior, que 

tinham como objetivo a adaptação de um espaço colonial consolidado visando transformá-lo 

em um espaço moderno e que atendesse as premissas da “cidade moderna”, as obras na 

“Ladeira do Aterro” estavam ligadas não a um processo de adaptação do espaço já existente e 

sim de uma urbanização articulada a um projeto político de modernização da cidade, visando 

transformá-la em “cidade de fato”.   

As obras na Ladeira do Aterro juntamente com a Praça Augusto Severo são os maiores 

exemplos de ações em áreas centrais da cidade, com intervenções focadas nos espaços 

públicos e o começo da expansão citadina, já que a partir de então, a ligação entre Cidade Alta 

e Ribeira passa a acontecer efetivamente.   

Exemplo das intervenções focadas nos espaços públicos é a presença intensa de 

vegetação no início da ladeira, incorporada como forma de amenizar o desconforto térmico 

dos transeuntes que precisavam ir de um bairro ao outro caminhado. Outra característica deste 

espaço modernizante são os inúmeros exemplares arquitetônicos edificados em estilo eclético 

(residências e chalés) e Art Nouveau, que com a presença de recuos e até mesmo implantação 

da edificação solta no lote – reflexo das ideias sanitaristas e higienistas em voga – recriam uma 

paisagem urbana bastante diferenciada e peculiar da existente até então. Essas diferenças 

aparecem não só na forma como a edificação se relaciona com o lote, como também na própria 

forma da edificação. O desenvolvimento do trabalho artístico e da mão de obra especializada 

e a presença de profissionais como engenheiro-arquiteto na cidade, vão proporcionar novas 

feições as edificações, que passam a incorporar elementos estético-decorativos não só nas 

fachadas das edificações, como também no interior das mesmas. 

 Na interseção da Rua Junqueira Aires com a Avenida Ulisses Caldas temos edificado o 

Palácio Felipe Camarão, sede da Prefeitura Municipal de Natal. O palácio foi erguido em estilo 
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eclético, tendo sua obra iniciada em fevereiro de 1922, 

terminando em setembro do mesmo ano. A edificação é 

composta por dois pavimentos e tem como 

características estilísticas: um pórtico na entrada, 

enquadrado por pilastras com capitéis em massa que 

apoiam um arco e no qual situam-se três entradas e 

frontão curvilíneo com cornija e platibanda arrematada 

por pináculos e vasos. A dimensão monumental e 

imponência do prédio frente ao espaço o qual foi 

edificado, tinha como objetivo demonstrar a dimensão 

e a importância do poder civil na cidade, tão em voga na 

época. 

Saindo da Praça 7 de Setembro em direção à 

Praça Augusto Severo a partir da “Ladeira do Aterro”, 

percebemos este espaço inicialmente como um grande 

bulevar, ainda com a balaustrada antes existente, 

demarcando a via de passagem e de passeio. A larga 

avenida, no entanto, com extensa vegetação vertical dos 

dois lados da via que delimita o campo visual e causa um 

estreitamento da apreensão do espaço, tem como 

consequência a falta de apreensão volumétrica e 

estilística das edificações inseridas nas margens desta 

rua. Apesar da interferência da vegetação quanto a 

questão da apreensão da arquitetura local, sua inserção 

é fundamental na garantia de melhores níveis de 

conforto térmico ao se andar na rua, o que pode ser 

facilmente percebido mais a frente, quando a vegetação 

deixar de existir. Aqui, percebemos duas edificações de 

destaque: a sede da Secretaria de Saúde do Estado e a 

edificação que hoje abriga a sede da OAB do estado, 

localizada ao lado da Praça das Mães.  

 
 
 
 
 
 
 

Figura 135: Praça 7 de Setembro, com 
prédio da Assembleia Legislativa 

edificada em estilo modernista à direita 
e ao fundo, Palácio Felipe Camarão, 

edificado em estilo eclético.  

Fonte: MEDEIROS, 2014. 

 
Figura 136: Palácio Felipe Camarão na 

interseção da Rua Junqueira Aires com a 
Avenida Câmara Cascudo. 

Fonte: MEDEIROS, 2014. 

Figura 137: trecho inicial da Rua 
Junqueira Aires que faz alusão aos 

boulevares franceses. 

Fonte: MEDEIROS, 2014. 

Figura 138: resquícios de balaustrada 
outrora existente e que delimitava os 
espaços de passeio e de circulação na 

Rua Junqueira Aires.   

Fonte: MEDEIROS, 2014. 
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Construída no início do século XX para sediar o 

Congresso Legislativo do Estado, o edifício que hoje 

abriga a sede da OAB foi construído sob as influências 

do estilo Art Nouveau, derivante mais requintada do 

estilo eclético, utilizando-se de formas sinuosas, com 

movimento e uso na decoração de temas ligados a flora 

e a fauna. As principais características desse estilo e que 

se encontram presentes na edificação da sede da OAB 

são: uso de porão alto, edificação recuada do 

alinhamento da rua, jardim em formato triangular e 

com o uso de pedras, uso de gradis de ferro trabalhado 

com temas florais e janelas com bandeiras trabalhadas.  

Seguindo ainda pela ladeira, podemos perceber 

as surpresas que a paisagem vai nos revelando. Logo 

após o término da região de boulevar da Avenida 

Junqueira Aires, percebemos um edifício de escala 

monumental, que aparece neste espaço como ponto 

focal.  

 Mais adiante percebemos três edificações que 

chamam bastante atenção, sendo uma delas, o edifício 

que agia como ponto focal da rua logo após o fim do 

trecho de bulevar. As três edificações - o Solar João 

Galvão de Medeiros, o Solar Bela Vista e a Capitania das 

Artes - apesar de não possuírem escala monumental, 

apresentam-se de forma bastante imponente e em 

posição de destaque neste percurso da ladeira. Os dois 

solares encontram-se do lado direito de quem desce a 

ladeira, enquanto que a Capitania das Artes, edifício 

que funcionava como ponto focal, situa-se do lado 

oposto aos solares, tendo em extensão praticamente o 

mesmo tamanho das outras duas edificações.   

Figura 139: sede da OAB, edificada no 
início do século XX em estilo Art Nouveau. 

Fonte: MEDEIROS, 2014. 

 
Figura 140: Rua Junqueira Aires 

imediatamente após trecho do boulevar. 
Ao fundo, edifício da Capitania das Artes, 
como foco da perspectiva ampliada deste 

espaço.  

Fonte: MEDEIROS, 2014. 

 
Figura 141: trecho mediano da Rua 

Junqueira Aires, com edifício da Capitania 
das Artes mais visível.  

Fonte: MEDEIROS, 2014. 

 
Figura 142: Rua Junqueira Aires, com 

prédio da Capitania das Artes à esquerda 
e Solar João Galvão à direita. 

Fonte: MEDEIROS, 2014. 
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 A atual Capitania das Artes, antiga Capitania 

dos Portos, foi construída no final do século XIX, em 

estilo neoclássico, tendo como principais 

características um pórtico que marca sua entrada, com 

frontão curvilíneo e uma porta de acesso com duas 

janelas, em vãos de arco pleno com bandeira e janela 

em vidro. Apresenta também dois frontões triangulares 

e cornijas e pilastras que marcam a edificação. Este 

edifício abrigou a sede do poder provincial de 1830-

1862, passando a abrigar a Companhia de Aprendizes e 

Marinheiros a partir de 1873. Após 1972, quando a 

Capitania dos Portos deixou de funcionar nesse prédio, 

o mesmo ficou fechado até que em 1988 foi tombado 

a nível estadual já em estado de ruína, tendo apenas a 

fachada como elemento menos danificado pela ação de 

descaso e abandono. “O projeto [de autoria de João 

Maurício de Miranda] elaborado restaurou os vãos e 

cercaduras das esquadrias da antiga fachada e 

construiu, recuado a esta, em altura limitada ao seu 

gabarito, um novo edifício” (VIEIRA; MARANHÃO; 

VIEIRA, 2013) 

  As outras duas edificações de destaque na 

“Ladeira do Aterro” são os solares. O solar João Galvão 

foi construído em 1908 por João Alfredo e adquirido 

posteriormente por Aureliano Clementino de 

Medeiros, proprietário da “Paris em Natal”, loja da elite 

potiguar que se localizava na praça Augusto Severo. 

Aureliano Clementino morou durante dois anos no 

Solar Galvão, tempo este em que construía a edificação 

ao lado, o Solar Bela Vista, que viria a ser sua residência 

oficial. Após a mudança para a edificação vizinha, o 

Figura 143: vista posterior e vista da 
fachada, respectivamente, do edifício da 
atual Capitania das Artes, na época do seu 
tombamento, em 1988.  

 

 
Fonte: arquivo FUNCART. Data estimada: 

final da década de 1980. 

 
 
Figura 144: edifício da atual Capitania das 
Artes. Rua Junqueira Aires, Cidade Alta. 

Fonte: MEDEIROS, 2014. 

 
 
Figura 145: Solar João Galvão, edificado 
em estilo eclético com tipologia de chalé.  
Rua Junqueira Aires, Cidade Alta. 

Fonte: MEDEIROS, 2014. 
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Solar Galvão passou a ser utilizado apenas uma vez por 

ano, quando o Solar Bela Visa passava pelas obras de 

manutenção, como pintura, por exemplo. 

Posteriormente o Solar João Galvão foi desapropriado 

pelo Estado, que cuidou das obras de restauração do 

mesmo, para que pudesse receber o setor de 

documentação da Fundação José Augusto.    

O Solar João Galvão é uma edificação de 

composição simétrica, implantada no alinhamento da 

rua, com entrada e alpendres laterais, seguindo o estilo de chalé. Possui guarda corpo em ferro 

no pavimento superior e frontão triangular com um óculo central e cornija em massa. Sua 

fachada possui quatro portas verdadeiras e duas que servem apenas para composição de 

fachada. Possui ainda óculo A edificação de composição 

simétrica esta implantada no alinhamento da rua, com 

dois pavimentos. Encontra-se tombado a nível estadual 

desde 1988.  

Como mencionado anteriormente, o Solar Bela 

Vista foi edificado para ser a residência oficial de 

Aureliano Clementino, que trouxe elementos 

importados da Europa para a construção de tal 

edificação. Na década de 1930 o Solar foi alugado para 

o Tribunal de Justiça e em 1938 passou a funcionar 

como Hotel Bela Vista. Em 1948 o prédio foi vendido 

para o SESI, tendo sido restaurado no ano de 1984. 

Diferentemente do Solar João Galvão, a edificação 

encontra-se implantada afastada dos limites da rua e 

dos limites laterais do terreno. A edificação encontra-

se tombada a nível estadual desde o ano de 1990.  

Continuando nosso percurso passamos por 

edificações de destaque, que viriam compor o que a 

 
 
Figura 146:  Solar Bela Vista, edificado em 
estilo eclético, na variação tipológica de 
chalé. Rua Junqueira Aires, Cidade Alta. 

Fonte: MEDEIROS, 2014. 

Figura 147: Instituto Câmara Cascudo, 
localizado na Rua Junqueira Aires, Cidade 

Alta. Edificado em estilo eclético, na 
variação tipológica de chalé.  

 
Fonte: MEDEIROS, 2014. 

 
Figura 148: capela do colégio Salesiano São 
José, edificada sob influência do estilo 
eclético.  Rua Junqueira Aires, Ribeira. 

Fonte: MEDEIROS, 2014. 
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Instrução de Tombamento do Centro Histórico de Natal coloca como “Corredor Cultural” da 

cidade. É o caso da sede do Instituto Câmara Cascudo, da sede do antigo jornal “A República” 

e da capela do colégio Salesiano.  

Ao nos depararmos com essas edificações, a 

visão antes fechada e centrada em um ponto focal se 

transforma e passamos a ter uma perspectiva 

grandiosa a nossa frente, vislumbrando pela primeira 

vez parte da praça Augusto Severo.  

De início apenas conseguimos enxergar o 

terminal rodoviário que se encontra locado na porção 

posterior da praça. A medida em que avançamos em 

direção a praça, conseguimos vislumbrá-la. A antiga 

Praça da República, atual Praça Augusto Severo, nasce 

do aterro da antiga campina da Ribeira, projetada 

dentro do contexto republicano/modernizante pelo 

arquiteto Herculano Ramos, em 1905. Insere-se dentro 

do contexto do incentivo por parte do município ao 

convívio social por meio da construção de áreas 

públicas destinadas para tal, como forma de atender a 

uma demanda vinda da elite e do próprio ideal 

modernizador de aformoseamento urbano em 

oposição ao que se tinha na cidade colonial. Para tal, 

era preciso que a praça fosse dotada de arborização e 

de equipamentos urbanos, a fim de demonstrar todo o 

avanço citadino.  

Atualmente, a Praça Augusto Severo encontra-

se bastante diferente da época em que foi construída, 

com presença maciça de cobertura vegetal, uma das estratégias de cunho higienista e de 

melhoria na salubridade do espaço público urbano.  

 
Figura 149: final da ladeira da Rua 

Junqueira Aires. Sede do Instituto Câmara 
Cascudo à direita e parte da Praça 

Augusto Severo ao fundo.  

Fonte: MEDEIROS, 2014. 

 
Figura 150: Rua Junqueira Aires na altura 
da sede do antigo jornal “A República”, 
com a Praça Augusto Severo mais nítida 

ao fundo.  

Fonte: MEDEIROS, 2014. 

 
Figura 151: Praça Augusto Severo, já no 

final da Rua Junqueira Aires. 

Fonte: MEDEIROS, 2014. 
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Era a imponência das edificações que definiam seu espaço de ocupação da área central 

da cidade, no caso de Natal, entre o mar e as imediações da Praça da República. Dentre os 

equipamentos urbanos que vão marcar a civilidade e a Natal moderna, em oposição a cidade 

colonial existentes na Praça Augusto Severo, destaca-se o Teatro Alberto Maranhão, o edifício 

do primeiro grupo escolar da cidade – “Grupo Escolar Augusto Severo” e o edifício onde 

funcionou a antiga Escola Doméstica, hoje o centro clinico Dr. José Augusto Paiva.   

O Teatro Alberto Maranhão, anteriormente 

denominado Teatro Carlos Gomes, teve sua construção 

iniciada no ano de 1898. A autoria do primeiro projeto 

foi do engenheiro José de Berredo, sendo, no entanto, 

bastante modificado pelos responsáveis por dar 

prosseguimento à obra: o Major Teodósio Paiva e o 

Arquiteto Herculano Ramos. No processo de 

remodelação da edificação, ocorrido entre 1909 e 

1912, o edifício passou a adotar uma configuração 

bastante semelhante a atual, que segue o estilo 

eclético, típico dos teatros construídos nesse período 

em outras capitais do Brasil. Logo, a edificação do 

teatro nesta praça vai fazer com que o mesmo seja não 

só um símbolo de destaque das intervenções 

modernizantes na cidade de Natal, como também 

represente o novo estilo de vida na cidade moderna.  

Outra edificação que faz parte do 

emolduramento da praça, é a edificação que abrigava a 

antiga Escola Doméstica, tendo sido construído no 

início do século XX. A Escola Doméstica foi inaugurada 

em 1914, com um projeto diferenciado de ensino, que tinha em seu programa pedagógico 

aulas de cozinha prática, curso teórico sobre alimentação, avicultura, economia doméstica, 

higiene individual, medicina prática, entre outras. A escola era voltada apenas para meninas e 

representava um grande avanço e novidade para o sistema educacional da cidade. O edifício 

foi tombado pelo Estado no ano de 1999. 

Figura 152: teatro Alberto Maranhão, 
localizado na Praça Augusto Severo – 

Ribeira. Um dos representantes do 
progresso da cidade de Natal no início do 

século XX. 

Fonte: MEDEIROS, 2014. 

 
Figura 153: prédio onde funcionou a 
antiga Escola Doméstica. Também 

edificada na Praça Augusto Severo, era 
um dos símbolos do progresso da cidade. 

 
Fonte: MEDEIROS, 2014. 
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Já o Grupo Escolar Augusto Severo44 representa a materialização do discurso 

institucionalizado pelas reformas educacionais brasileiras, vinculado à nova modalidade de 

ensino primário do grupo escolar. Os grupos escolares, símbolos da educação republicana no 

país, foram criados em 1890 e permaneceram em vigor até 1971. Nas edificações dos grupos 

escolares das primeiras décadas do século XX 

predominaram a adoção de um partido arquitetônico 

composto por um ou dois pavimentos, com 

implantação de acessos independes, locados em frente 

a uma praça. Com o Grupo Escolar Augusto Severo não 

foi diferente. A construção da edificação foi concluída 

em 1908, em linguagem estilística que segue os 

preceitos ecléticos, traduzindo assim o caráter 

modernizante que norteia o conjunto de 

transformações no quadro urbanístico da época, que buscavam sempre a superação do 

“atraso” pelo “progresso”.   

 
Figura 155: foto panorâmica da Praça Augusto Severo. A esquerda o Teatro Alberto Maranhão e a direita, parte 

do complexo educacional Salesiano São José. 

Fonte: MEDEIROS, 2014. 
 

Figura 156: praça Augusto Severo com ponto focal da perspectiva no Teatro Alberto Maranhão.  

Fonte: MEDEIROS, 2014. 

                                                             
44 Para estudo aprofundado sobre a edificação, ver a dissertação de mestrado defendida no Programa de Pós 
Graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFRN, intitulada “Um espaço pioneiro de modernidade educacional: 
Grupo Escolar Augusto Severo – Natal/RN (1908-1913), de Ana Zélia Maria Moreira.  

Figura 154: prédio onde funcionou o 
antigo Grupo Escolar Augusto Severo. 

Fonte: MEDEIROS, 2014. 
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Desta forma, colaboravam com a composição de um cenário que englobava parques 

públicos, boulevares, teatros e equipamentos urbanos que representassem o progresso da 

cidade, sendo a Praça Augusto Severo o expoente máximo dessa composição urbanística-

arquitetônica.  

*** 

O percurso “a civilidade desce a ladeira do aterro: intervenções modernizantes no 

espaço público de natal: o bonde e a praça” foi escolhido para exemplificar o período das 

transformações modernizantes na cidade, que tinham como objetivo apagar a feição colonial 

que até então a cidade tinha, conforme apresentado no capítulo 4 desta dissertação. Neste 

espaço urbano, as características que mais se fizeram presente na percepção deste espaço 

foram a perspectiva grandiosa, o edifício barreira e o ponto focal. Em oposição a perspectiva 

delimitada, a perspectiva grandiosa vai ser resultado da ligação do que se vê em primeiro plano 

com a paisagem de fundo, ou seja, é uma perspectiva sem delimitação visual do que estará na 

cena, proporcionando assim uma visão ampla do espaço urbano (ver imagem 137 como 

exemplo). O edifício barreira (ver imagem 136 como exemplo), segunda característica deste 

percurso, vai agir como elemento de pontuação ou delimitação de um espaço, sem impedir, no 

entanto, o tráfego por ele (CULLEN, 2009, p.32). A princípio tal característica parece 

contraditória com os objetivos das intervenções modernizantes, no entanto, aqui, o edifício 

barreira vai existir mais como consequência da monumentalidade horizontal de algumas 

edificações combinadas a topografia do local onde encontra-se implantada. Essas duas 

características de percepção espacial vão nortear as intervenções que irão transformar Natal 

em uma cidade moderna e oposta a cidade colonial e atrasada que até então existia.  

A perspectiva grandiosa e o edifício barreira serão consequência direta da mudança nas 

estruturas morfológicas pela qual a cidade passa neste momento. A ideia de alargar  as avenidas 

para que o bonde possa transitar e até mesmo os veículos motorizados, os espaços urbanos 

arborizados nos moldes dos boulevares franceses, o aumento no tamanho do lote padrão a fim 

de proporcionar edificações implantadas com recuos frontais e laterais e até soltas no lote, 

aumentando assim a ventilação e iluminação naturais em prol de melhores condições 

sanitárias, vão fazer com que a escala horizontal das edificações aumente e que em alguns 

momentos esses edifícios se ajam como barreiras visuais.    
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Em convergência com o percurso anterior, temos como ponto focal deste percurso os 

equipamentos urbanos que agem como elementos primários deste espaço. Sendo assim, em 

um primeiro momento, iremos ter a Praça Augusto Severo como ponto focal do espaço (ver 

imagem 145 e 152 como exemplo). Ao chegar na praça, outros equipamentos aparecerão como 

ponto focal da praça. São eles: o Teatro Alberto Maranhão, o prédio onde funcionou a Escola 

Doméstica e a edificação onde funcionou o antigo Grupo Escolar Augusto Severo. Os três 

equipamentos, locados na praça que foi pensada para resolver os problemas higienistas devido 

à proximidade do Rio Potengi, vão resumir e compor um cenário que vai ser o representante 

do novo ideal de cidade que se queria: parques públicos, boulevares, teatros e equipamentos 

urbanos que representassem o progresso da cidade, sendo a Praça Augusto Severo o expoente 

máximo dessa composição urbanística-arquitetônica. 
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5.2.1 Síntese imagética do percurso das intervenções modernizantes 

 
 

5.2.1 Síntese imagética do percurso das intervenções 

modernizantes 
 

Figura 157: mapa do percurso das “intervenções modernizantes no espaço público de Natal”, com indicação 
dos locais onde as fotos foram batidas. 

 
Fonte: Google Earth, jan. 2013. Modificado pela autora (2014). 

 
 
 

Figura 158: início da Rua Junqueira Aires. 
Parte do Palácio Felipe Camarão à direita.  

Fonte: MEDEIROS, 2014. 

 
 
 

Figura 159: início da Rua Junqueira Aires, 
marcado pelo bulevar.  

Fonte: MEDEIROS, 2014. 

 
 
 

Figura 160: início da Rua Junqueira Aires, 
marcado pelo bulevar, já com a Capitania das 

Artes ao fundo como edifício barreira. 

Fonte: MEDEIROS, 2014. 
 
 

Figura 161: Capitania das Artes ao fundo, com 
destaque para a escala horizontal, que limita a 

visão do resto da rua. 

Fonte: MEDEIROS, 2014. 

 
Figura 162: Rua Junqueira Aires após o espaço 

do bulevar. Aqui, o edifício da Capitania das 
Artes fica mais evidente, atuando como 

edifício barreira.    

Fonte: MEDEIROS, 2014. 

 
 
 

Figura 163: Rua Junqueira Aires na altura da 
sede da OAB.  

Fonte: MEDEIROS, 2014. 

 
Figura 164: a partir daqui a Capitania das Artes deixa de 
ser apreendida como edifício barreira e há a percepção 

de estreitamento no espaço urbano, causado pela 
curvatura da rua. 

 
Fonte: MEDEIROS, 2014. 

 
Figura 165: a partir daqui a Capitania das Artes 

deixa de ser apreendida como edifício barreira e 
há a percepção de estreitamento no espaço 

urbano, causado pela curvatura da rua. 

Fonte: MEDEIROS, 2014. 

Figura 166: a partir daqui a Capitania das Artes 
deixa de ser apreendida como edifício 

barreira. Destaque para as casas gêmeas do 
lado esquerdo e para o Solar João Galvão do 

lado direito.  

Fonte: MEDEIROS, 2014. 

 

Figura 167: Rua Junqueira Aires na altura da 
Capitania das Artes e do Solar João Galvão. Ao 

fundo, parte do complexo educacional 
Salesiano São José agindo como edifício 

barreira. 

Fonte: MEDEIROS, 2014. 

 

 
 

Figura 168: ao fundo, os primeiros traços da 
Praça Augusto Severo, que pode ser percebida 

a partir da perspectiva ampliada. 

 
Fonte: MEDEIROS, 2014. 
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5.2.1 Síntese imagética do percurso das intervenções 

modernizantes 

 
 
 
 

Figura 169:  mapa do percurso das “intervenções modernizantes no espaço público de Natal”, com indicação 
dos locais onde as fotos foram batidas. 

 
Fonte: Google Earth, jan. 2013. Modificado pela autora (2014). 

 
 
 

Figura 170: trecho final da Rua Junqueira 
Aires, já com a perspectiva grandiosa da Praça 

Augusto Severo bastante perceptível.  

Fonte: MEDEIROS, 2014. 

 
Figura 171:  trecho final da Rua Junqueira 

Aires, já com a perspectiva grandiosa da Praça 
Augusto Severo bastante perceptível. Do lado 
direito, em amarelo, edificação sede do Jornal 

“A República”.  

Fonte: MEDEIROS, 2014. 

Figura 172:  trecho final da Rua Junqueira Aires, 
já com o alargamento da Praça Augusto Severo 
perceptível. Do lado direito ao fundo, conjunto 
de edifício residencial multifamiliar construído 
na divisa do bairro da Ribeira com o bairro das 
Rocas. 

Fonte: MEDEIROS, 2014. 

Figura 173: trecho de acentuado alargamento 
no final da Rua Junqueira Aires e começo do 

acesso a Praça Augusto Severo. 

Fonte: MEDEIROS, 2014. 

Figura 174:  trecho de acentuado alargamento 
no final da Rua Junqueira Aires e começo do 

acesso a Praça Augusto Severo. 

Fonte: MEDEIROS, 2014. 

Figura 175: fim do percurso na Praça Augusto 
Severo. Ao fundo, terminal de ônibus locado 

na primeira parte da praça.  

Fonte: MEDEIROS, 2014. 

 
Figura 176: panorâmica da Praça Augusto Severo, atualmente bastante árida e com ausência de vegetação, bastante diferente de sua 

concepção original. 

  
Fonte: MEDEIROS, 2014. 

 
 

Figura 177: panorâmica da Praça Augusto Severo, com o Teatro Alberto Maranhão à esquerda e o terminal rodoviário à 
direita, dois dos pontos focais da praça.  

 
Fonte: MEDEIROS, 2014. 
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5.3 Percurso 03 - O Caes do Sertão, a cidade moderna e a arquitetura modernista: quando várias 
temporalidades coexistem 

 

Figura 178: mapa com o caminho percorrido no percurso intitulado “o espaço barroco”, com os principais 
pontos de referência. 

Fonte: Google Earth, jan. 2013. Modificado pela autora (2014). 

Nosso percurso se inicia na frente do Porto de Natal, onde recentemente foram 

finalizadas as obras de reconstrução e ampliação do novo Terminal Marítimo de Passageiros da 

cidade. Localizado no largo da Rua Chile, o novo terminal de passageiros rompe com a escala 

horizontal e a estética eclética e de armazéns das edificações que compõe esse espaço urbano  

Figura 179: vista do bairro da Ribeira a partir do Rio Potengi. Em destaque o terminal marítimo de 
passageiros, início do percurso. 

 
Fonte: MEDEIROS, 2015. 
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e seu entorno imediato. A Rua Chile se 

caracteriza pela relação ambígua que mantém com o 

rio: se por um lado ele foi a força motriz de 

desenvolvimento do bairro da Ribeira, por ser o local 

onde o comércio aflorou na cidade devido ao porto e 

as relações comerciais de exportação de produtos ali 

existentes, por outro lado, há algum tempo a cidade 

passou a ignorar este elemento natural na relação 

cidade-rio, virando as costas para o mesmo.   

No início da Rua Chile e durante toda a 

extensão de seu largo, percebemos a predominância 

da escala horizontal, formada por casas térreas 

implantadas sob o alinhamento da calçada. Essa 

horizontalidade vai persistir por boa parte da extensão 

da rua, quando a apreensão deste espaço passará a ser 

o de um espaço verticalizado e estreito, consequência 

das edificações de dois pavimentos com que iremos 

nos deparar mais adiante. Devido à proximidade com 

o rio, que margeia parte do bairro, é na Ribeira e mais 

especificamente no largo da Rua Chile, que se 

localizam os dois clubes de remo existentes na cidade: 

Centro Náutico Potengi e Sport Clube de Remo. Foi 

aqui também onde na década de 1990 várias 

edificações tiveram suas fachadas pintadas pelo 

programa “Fachadas da Rua Chile”, que tinha como 

objetivo trazer novamente movimento e 

entretenimento para a rua, requalificando este espaço 

urbano. Esse projeto é considerado um marco para a 

cidade de Natal por ter sido o primeiro projeto com 

proposta de requalificação para área, tendo 

efetivamente acontecido.   

Figura 180:  Terminal Marítimo de 
Passageiros de Natal, na Rua Chile. Início 

do percurso. 

 
Fonte: MEDEIROS, 2014. 

 
Figura 181: um dos únicos pontos da Rua 
Chile com visada para o Rio Potengi.  

 
Fonte: MEDEIROS, 2014. 

Figura 182: exemplares de edificações 
ecléticas localizadas na Rua Chile, Ribeira. 

 
Fonte: MEDEIROS, 2014. 

Figura 183: exemplares de edificações 
típicas da Rua Chile, Ribeira. 

 
Fonte: MEDEIROS, 2014. 
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Mais adiante, começamos a notar uma 

mudança quanto a escala das edificações, que vai ter 

como consequência direta a sensação de 

estreitamento do espaço urbano. Esse estreitamento 

é causado não só pela grande extensão da rua, que 

com isso faz com que fiquemos desprovidos de um 

ponto focal que sirva de referencial, como também 

pelos planos laterais da nossa visão ocupados por 

sobrados de dois e três pavimentos, que sem recuos, 

formam verdadeiros paredões edificados. 

Juntamente com a mudança na escala das 

edificações, há a mudança também quanto aos usos 

da mesma. A partir deste ponto as atividades ligadas 

a pesca e ao comércio de frutos do mar fica mais 

constante e concentrada, gerando um odor não 

muito agradável a quem transita pela rua.  

Como abordado anteriormente, foram as 

atividades ligadas ao setor do comércio portuário que 

influenciaram e de certa forma até moldaram as 

tipologias edilícias de outrora e que ainda se mantém 

presentes.  Aliás, durante todo o percurso da Rua 

Chile, é possível notar ainda a existência da linha 

férrea, que nos guiará até a estação ferroviária, no 

final desta mesma rua. 

Ao chegar à Avenida Tavares de Lira, que secciona a Rua Chile em duas partes, 

percebemos os sinais evidentes das intervenções modernizadoras nesse espaço urbano. A rua 

apresenta-se mais larga, com intensa arborização em suas vias. Essas duas características 

citadas anteriormente (arborização e alargamento do leito carroçável), estão ligadas aos 

preceitos higienistas e modernizadores, que visavam apagar a feição de cidade colonial e 

atrasada.   

Figura 184: marcação da linha de bonde que 
outrora passava pela Rua Chile, Ribeira. 

 
Fonte: MEDEIROS, 2014. 

 
Figura 185:  marcação da linha de bonde que 
outrora passava pela Rua Chile, Ribeira. 

 
Fonte: MEDEIROS, 2014. 

 
Figura 186: cruzamento da Rua Chile com a 
Rua Tavares de Lira.  

 
Fonte: MEDEIROS, 2014. 
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Ao adentrarmos na segunda parte da Rua Chile, 

começamos a vislumbrar ao fundo, a imagem da Igreja 

do Rosário, localizada na Cidade Alta. Este trecho da 

rua, apesar de lembrar o primeiro e seguir a mesma 

lógica morfológica, apresenta características bastante 

distintas, principalmente quanto a tipologia edilícia. 

Enquanto que na primeira parte da rua, as edificações 

possuem uma escala monumental vertical, tipicamente 

de implantação eclética (profundas e altas, no entanto, 

estreitas), aqui a escala monumental das edificações é 

bastante horizontalizada, devido a tipologia de 

armazéns de mercadorias que outrora serviram para 

estocar os produtos a serem comercializados e 

exportados e que hoje servem como frigoríferos ligados 

a estocagem de frutos de mar e peixes. Isso se dá 

possivelmente devido ao fato dessas edificações 

encontrarem-se mais afastadas do porto e portanto, do 

que na época era o burburinho comercial, 

concentrando então a tipologia de galpões de 

armazenamento de mercadorias.  

Embora a Rua Chile e o próprio bairro da Ribeira 

apresente forte ligação com o Rio Potengi não só pelo 

desenvolvimento comercial no bairro impulsionado por 

ele, como também pelo mesmo margear boa parte do 

bairro e ter sido mote de tantas transformações e 

modernizações nessa área da cidade, conforme explicado no item 4.4 desta dissertação, 

atualmente o bairro da Ribeira e a própria Rua Chile viraram as costas pro rio, de forma que é 

impossível perceber essa relação, já que não se consegue mais ter visão para o rio estando-se 

no bairro. O uso dos antigos armazéns por empresas pesqueiras também contribuiu com isso, 

visto que não se pode mais adentrar nessas edificações para poder vislumbrar o rio, fazendo 

com que essa relação se perca e só possa ser observada a partir do Rio Potengi.   A partir do rio 

Figura 187: final da Rua Chile com a Igreja 
Nossa Senhora do Rosário dos pretos 

como ponto focal. 

 
Fonte: MEDEIROS, 2014. 

Figura 188: edificações de tipologia de 
armazém localizadas na Rua Chile. 

 
Fonte: MEDEIROS, 2014. 

Figura 189: final da Rua Chile, com ponto 
focal no pátio do Centro de Treinamento e 
Desenvolvimento Ferroviário com a Igreja 
do Rosário dos Pretos ao fundo 

 
Fonte: MEDEIROS, 2014. 
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podemos entender não só como se deu a lógica da implantação da cidade de Natal, como 

também perceber como os bairros da Cidade Alta e se Ribeira se destacam nesta paisagem por 

manterem uma escala horizontal bastante diferenciada da escala verticalizada de fundo, 

bastante estimulada pela especulação imobiliária.  

Figura 190: imagem do bairro da Ribeira, mas especificamente da Rua Chile, a partir do Rio Potengi. Em 
destaque, da esquerda para a direita: edificação do Porto de Natal, Terminal Marítimo de Passageiros de 

Natal, Sport Club de Remo, 

 
Fonte: MEDEIROS, 2014. 

 Após chegarmos a Estação ferroviária no final 

da Rua Chile (imagem 185), donde conseguimos avistar 

com clareza a Igreja dos Rosários edificada na Cidade 

Alta, voltamos pela Rua Chile em direção à Rua Tavares 

de Lira, donde podemos adentrar na Rua Duque de 

Caxias, um espaço intensamente permeado pelas 

sobreposições temporais do período republicano e das 

edificações em estilo modernista, que marcam de 

forma intensa este espaço.   

A Rua Duque de Caxias apresenta abundante 

ajardinamento em um canteiro central que acompanha 

toda a extensão da via. Apesar de atualmente o 

canteiro que servia de passeio público estar destinado 

apenas a travessia da rua, por terem implantado um 

estacionamento em ambos os lados da via e que acaba 

com a função do passeio, o mesmo ainda remete aos 

boulevares franceses.  

Figura 191: Rua Duque de Caxias, na 
Ribeira. Arborização e tratamento do 
canteiro central com referência aos 
boulevares franceses. 

 
Fonte: MEDEIROS, 2014. 

Figura 192:  Rua Duque de Caxias, na 
Ribeira. 

 
Fonte: MEDEIROS, 2014. 



Apreensão dos diversos espaços temporais na Cidade Alta e Ribeira. 
 

     162 
 

A Rua Duque de Caxias concentra a maioria dos 

exemplares monumentais modernistas que ainda 

pode-se encontrar em Natal, como por exemplo o 

prédio que atualmente abriga a sede do jornal Tribuna 

do Norte e o que abriga o ITEP.  

Outra edificação em estilo modernista que se 

sobrepõe neste espaço urbano é o conjunto edificado 

formado pelo edifício Bila e a edificação que abrigou o 

antigo BANDERN. O edifício Bila foi uma das 

edificações selecionadas no programa ReHabitar, que 

tinha como objetivo a formulação de uma proposta de 

política habitacional para o sítio histórico de Natal, na 

tentativa de estimular o uso habitacional em seu 

centro histórico, através do reuso de alguns imóveis. O 

programa foi realizado através de convênio firmado 

entre a Prefeitura Municipal de Natal, a Caixa 

Econômica Federal e o Programa Cidade Brasil 

Embaixada da França. Já o antigo prédio do BANDERN 

(Banco de Natal) apresenta características 

neoclássicas, com planta retangular, em três 

pavimentos, fachada chanfrada e uma marquise que 

separa o segundo pavimento do terceiro. Atualmente 

o prédio abriga a sede do PROCOM. 

Mais à frente, na última quadra antes de 

chegar a Praça Augusto Severo, encontramos o edifício 

sede da Defensoria Pública do Estado e, ao seu lado, a 

nova sede da Superintendência do IPHAN-RN. A 

edificação que abriga a sede do IPHAN-RN foi 

construída no início do século XX, seguindo os padrões 

ecléticos da época: recuos frontais e laterais, com a 

inserção de elementos como gradis de ferro, porão 

Figura 193: edificação modernista que 
atualmente abriga a sede do Jornal Tribuna 

do Norte. 

 
Fonte: MEDEIROS, 2014. 

Figura 194: edificação em estilo 
modernista que atualmente abriga o ITEP. 

 
Fonte: MEDEIROS, 2014. 

Figura 195: conjunto edificado formado 
pelo edifício Bila e a atual sede do 

PROCOM.  

 
Fonte: MEDEIROS, 2014. 

 
Figura 196: atual sede da Superintendência 

do IPHAN-RN.  

 
Fonte: MEDEIROS, 2014. 
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(para possibilitar iluminação e ventilação natural) e elementos decorativos como platibanda 

decorada. Possui dois pavimentos, tendo um mirante no último andar.  

Em frente aos edifícios que abrigam a sede da Defensoria Pública do Estado e da 

Superintendência do IPHAN, temos o antigo prédio que abrigou o Grande Hotel. A edificação 

está localizada na esquina das Avenidas Tavares Lira com a Duque de Caxias, tendo sido 

inaugurado em 1939, tendo seu apogeu na época da 2ª Guerra Mundial, quando Natal recebeu 

grande quantidade de militares americanos, que vieram se instalar na base aérea da cidade 

(NESI, 2012, p.168). O Grande Hotel começou a entrar em declínio apenas em meados de 1965, 

quando o Hotel Reis Magos foi construído na Praia dos Artistas, devido ao boom turístico pela 

qual a cidade. Com vários hotéis sendo construídos em locais estrategicamente mais 

interessantes (beira da praia), o Grande Hotel aos poucos foi perdendo sua importância, sendo 

desativado em 1987. O edifício foi tombado pelo 

Governo do Estado em 1991 e atualmente abriga o 

Juizado Especiais Civis e Criminosos do Estado do RN.  

Como último edifício de destaque da Avenida 

Duque de Caxias (antes de chegarmos a Praça Augusto 

Severo), temos a edificação que foi construída para 

abrigar a Associação Comercial de Natal. A construção 

do prédio foi iniciada em 1940, tendo sido concluída 

apenas em 1944, com parte da verba vinda do Instituto 

de Aposentadoria e Pensões dos Comerciários (IAPC). 

O edifício foi concebido dentro dos preceitos ecléticos, com planta regular, três pavimentos, 

cornija e platibanda. Em 1992 o prédio foi tombado pelo Governo do Estado (NESI, 2012, p.185-

187). 

 Figura 197: exemplo de perspectiva grandiosa na Avenida Duque de Caxias. Destaque para o antigo prédio do 
Grande Hotel (esquerda) e prédio da Defensoria Pública do estado (direita). 

 
Fonte: MEDEIROS, 2014. 

Figura 198: prédio que abrigou a 
Associação Comercial de Natal.  

 
Fonte: MEDEIROS, 2014. 
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Figura 199: Praça Augusto Severo, localizada no bairro da Ribeira.  

 
Fonte: MEDEIROS, 2014. 

 

*** 

Por fim, o terceiro percurso, “O Caes do Sertão, a cidade moderna e a arquitetura 

modernista: quando várias temporalidades coexistem” foi selecionado por possuir várias 

temporalidades em coexistência, vai apresentar quase todas as características de percepção 

espacial citadas anteriormente. No trecho da Rua Chile, marginal ao Rio Potengi, que é o trecho 

mais antigo do bairro, vamos ter a presença da perspectiva delimitada e do estreitamento, 

devido as características morfológicas do local: terrenos estreitos e profundos, edificações 

implantadas no alinhamento do lote, sem recuo frontal e lateral, com dois ou três pavimentos 

e ruas bastante estreita, com o espaço um pouco mais largo do que a marcação da linha do 

trem. A partir do 2/3 da rua, vamos ter apenas dois pontos focais: o pátio do Centro de 

Treinamento e Desenvolvimento Ferroviário com a Igreja do Rosário dos Pretos ao fundo, que 

pode ser vista da Ribeira, de um lado da rua e do outro, o Terminal Marítimo de Passageiros de 

Natal. Já o trecho do percurso que ocorre na Avenida Duque de Caxias, vai apresentar as 

características que nos percursos anteriores esteve ligada as intervenções modernizadores, por 

ter sido um espaço resultante desta lógica de pensamento: a perspectiva grandiosa e vários 

edifícios modernistas e ecléticos como ponto focal do percurso, até que se chega a Praça 

Augusto Severo.  
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5.3.1 Síntese imagética do percurso do Caes do Sertão  

 

5.3.1 Síntese imagética do percurso do Caes do Sertão 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 200: mapa do percurso do “Rio Potengi e as intervenções modernizantes no espaço público de 
Natal”, com indicação dos locais onde as fotos foram batidas. 

 
Fonte: Google Earth, jan. 2013. Modificado pela autora (2014). 

 
 

Figura 201: Porto de Natal após reforma do terminal de passageiros. Rua Chile, Ribeira.  

 
Fonte: MEDEIROS, 2014. 

Figura 202: reforma do terminal de passageiros 
do Porto da Ribeira. Início da Rua Chile, 

Ribeira.  

Fonte: MEDEIROS, 2014. 

 

 
 

Figura 203: início do Largo da Rua Chile, 
Ribeira. 

Fonte: MEDEIROS, 2014. 

 

Figura 204: início do Largo da Rua Chile, Ribeira. 
Aqui, concentração de edificações terras no 
alinhamento do lote e com platibanda. Rua 

Chile, Ribeira. 

Fonte: MEDEIROS, 2014. 

 

 
 
 

Figura 205: edificações de tipologia de armazéns e 
sobrados, após Largo da Rua Chile, Ribeira. 

 
Fonte: MEDEIROS, 2014. 

 

 
 
 

Figura 206: Sport Club, um dos vários clubes de 
Remo localizados na Rua Chile, Ribeira. 

 
Fonte: MEDEIROS, 2014. 

 
 
 
 

Figura 207: Rua Chile, Ribeira. 

Fonte: MEDEIROS, 2014. 

 
 

Figura 208: final da Rua Chile, Ribeira. 
Destaque para os sobrados com baixo grau de 

integridade material 

 
Fonte: MEDEIROS, 2014. 

 

Figura 209: Rua Chile na interseção com a 
Avenida Tavares de Lira. Aqui, percepção de 

alargamento visual, causado pela Avenida 
Tavares de Lira, alvo das intervenções 

modernizantes do período republicano.   

Fonte: MEDEIROS, 2014. 
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Síntese imagética do percurso do Caes do Sertão 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 210: mapa do percurso do “Rio Potengi e as intervenções modernizantes no espaço público de 
Natal”, com indicação dos locais onde as fotos foram batidas. 

 
Fonte: Google Earth, jan. 2013. Modificado pela autora (2014). 

 

Figura 211: segunda parte da Rua Chile, na 
Ribeira. Aqui, concentração de edificações de 
um pavimento, no alinhamento do lote e com 

platibanda.  

Fonte: MEDEIROS, 2014. 

 
 

Figura 212: meados do segundo trecho da Rua 
Chile, Ribeira. 

Fonte: MEDEIROS, 2014. 

 
 
 

Figura 213: Rua Chile, Ribeira. 

 
Fonte: MEDEIROS, 2014. 

 
Figura 214: final da Rua Chile, Ribeira. Ao fundo, 

estação ferroviária. 

Fonte: MEDEIROS, 2014. 

 
Figura 215: Rua Chile, Ribeira. Portões de acesso 

a Estação Ferroviária. 

Fonte: MEDEIROS, 2014. 

 
 

Figura 216: Avenida Duque de Caxias, Ribeira.  

Fonte: MEDEIROS, 2014. 
 

 
Figura 217: prédio do ITEP, exemplar da arquitetura 
modernista localizado na Avenida Duque de Caxias, 

Ribeira. 

 
Fonte: MEDEIROS, 2014. 

 
Figura 218: prédio que atualmente abriga a 

sede do jornal Tribuna do Norte. 

 
Fonte: MEDEIROS, 2014. 

 

 
Figura 219: Avenida Duque de Caxias, Ribeira. À 

direita, edifício sede do Procon. 

Fonte: MEDEIROS, 2014. 
 

Figura 220: edifício Bila e antiga sede do Procon, 
exemplares da arquitetura modernista 

localizados na Avenida Duque de Caxias, Ribeira. 

 
Fonte: MEDEIROS, 2014.  

 
Figura 221: cruzamento das Avenidas Tavares Lira 

com Duque de Caxias, Ribeira. 

 
Fonte: MEDEIROS, 2014. 
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Síntese imagética do percurso do Caes do Sertão 
 
 

 
 
 
Figura 222: mapa do percurso do “Rio Potengi e as intervenções modernizantes no espaço público de 

Natal, com indicação dos locais onde as fotos foram batidas. 

 
Fonte: Google Earth, jan. 2013. Modificado pela autora (2014). 

 

 
 
 
 
 
 

 

Figura 223: cruzamento da Avenida Duque de Caxias com a Avenida Tavares de Lira. Destaque para o prédio do antigo Grande Hotel (esquerda) e para o 
edifício que abriga a Defensoria Pública do Estado. 

 
Fonte: MEDEIROS, 2014. 

Figura 224: sede da Superintendência do IPHAN-RN 
localizada na Avenida Duque de Caxias. Exemplar 

edificado em estilo eclético.  

 

 
Fonte: MEDEIROS, 2014. 

Figura 225: antiga sede da Associação 
Comercial de Natal, localizada na Avenida 

Duque de Caxias e edificada em estilo 
eclético. 

 
Fonte: MEDEIROS, 2014. 

Figura 226: albergue Cidade do Sol, edificado em 
estilo eclético e localizado na Avenida Duque de 

Caxias. 

 
Fonte: MEDEIROS, 2014. 

 
Figura 227: Praça Augusto Severo, vista a partir da Avenida Duque de Caxias. 

 
Fonte: MEDEIROS, 2014. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: A (RE) LEITURA DO CENTRO HISTÓRICO DE 
NATAL A PARTIR DE SUA FORMA URBANA X PROCESSO DE 
TOMBAMENTO 

 

Analisando os 77 anos de atuação do órgão responsável pela preservação do patrimônio 

nacional, notamos modificações na forma de enxergar e de agir frente a este patrimônio. A 

própria noção do que seria o patrimônio brasileiro e o que deveria ser selecionado como 

exemplar de importância para contar a história do nosso país passa por modificações profundas 

que acompanham os avanços das discussões no âmbito preservacionista.  

Como pode-se observar através do que foi desenvolvido ao longo da dissertação, nos 

últimos anos a política patrimonial tornou-se abrangente e chegou mais perto de contemplar 

toda a diversidade cultural - que não é pequena - do nosso país. Não só várias culturas e povos, 

como também momentos de importância política e social passaram a ser enxergados como 

formadores da cultura brasileira, adquirindo importância e assim, tornando-se dignos de serem 

protegidos.  Embora essa abrangência estivesse prevista desde 198845, é a partir dos anos 

200046 que toda a diversidade cultural brasileira passa a ser de fato incorporada no dia-a-dia 

do IPHAN. Desde então, podem ser observadas mudanças em relação a diversificação e 

ampliação do patrimônio protegido, consequência das mudanças ocorridas quanto ao 

                                                             
45 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 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, 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.” 
46 Segundo a publicação do IPHAN: “Política de preservação do patrimônio cultural no Brasil: diretrizes, linhas de 
ações e resultados: 2000/2010”, a partir do ano de 2000 ocorreu uma atualização conceitual por parte do IPHAN 
sobre o papel da preservação e suas operações, principalmente a de seleção e salvaguarda. Assim, as operações 
de seleção adquiriram um olhar mais abrangente em relação aos legados culturais do país, buscando sua 
democratização, como por exemplo: o Decreto n. 3551 (2000), que institui o registro de bens culturais de natureza 
imaterial; o lançamento do Programa Nacional de Patrimônio Imaterial (2004); os primeiros tombamentos de 
áreas remanescentes de quilombos (2002); início do programa Legados da Imigração; o tombamento da Casa de 
Chico Mendes, entendida como testemunho singular de um processo social relevante para o país (2008); a portaria 
de criação da chancela de Paisagem Cultural (2009); o primeiro tombamento relativo à cultura indígena, 
protegendo como patrimônio nacional os locais sagrados dos povos do Xingu (2010), e, por fim, os primeiros 
tombamentos relativos ao patrimônio naval (2010).    
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entendimento e as posturas adotadas pelo órgão brasileiro de preservação frente as ações 

relacionadas ao patrimônio nacional. Assim, as operações de seleção adquirem uma forma de 

olhar mais abrangente em relação aos legados culturais do país, buscando sua democratização 

(PORTA, 2012).  

Vale salientar que o avanço no campo patrimonial reflete o próprio avanço social do 

país. Neste caso, os avanços obtidos nas questões ligadas à luta pela igualdade dos sujeitos, 

reflete-se no campo patrimonial através do reconhecimento dos bens e costumes inerentes a 

esses próprios sujeitos. Ao passo que o órgão de preservação passa a reconhecer como 

patrimônio nacional, e portanto, como essencial para a formação da cultura brasileira os 

artefatos, lugares e ritos ligados à cultura indígena, à cultura negra e à cultura dos imigrantes 

que chegaram ao Brasil no início do século XX47, o mesmo passa uma mensagem social e 

contribui, mesmo que de forma lenta, para a transformação da mentalidade da sociedade e 

assim, coloca em pé de igualdade todas as culturas e povos, por mais divergentes que as 

mesmas sejam.  

É dentro deste contexto de ampliação do número de tombamentos realizados nos 

últimos anos, estimulado não só pelas mudanças conceituais e de posturas estabelecidas, como 

também pelas diversas oportunidades de recuperação do patrimônio cultural através de 

investimentos de programas que vislumbram isso, que a solicitação para proteção federal ao 

centro histórico de Natal é realizada. Como abordado no capitulo 3, o tombamento da cidade 

de Natal se insere dentro desta lógica de proteger não só um patrimônio que vem cada vez 

mais sendo degradado devido as pressões imobiliárias da área em que se insere, como forma 

também de angariar investimentos para recuperação deste.  

Porquanto, não há dúvidas de que a instituição do instrumento do tombamento em 

1937 se constituiu em um importante e pioneiro movimento no sentido de estabelecer 

ferramentas operacionais que garantissem a efetividade da preservação patrimonial. No 

entanto, após todas as reflexões e revisões teóricas acerca da preservação patrimonial que 

temos vivenciado ao longo desses quase 80 anos de atuação do IPHAN, podemos dizer que é, 

no mínimo estranho, que o órgão federal de preservação permaneça tendo como principal 

instrumento ainda o mesmo Decreto-lei nº25/37. Desta forma, tal gestão se torna um 

                                                             
47 Nesse caso não somente em relação a proteção dos quilombos, como também a proteção dos terreiros de 
Candomblé e tombamento dos roteiros de imigração de Santa Catarina em 2007. 
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verdadeiro desafio diante das mudanças políticas que ocorrem de tempos em tempos e dos 

antiquados instrumentos de proteção patrimonial que continuamos a utilizar na atualidade. 

Como maior exemplo dessas mudanças políticas, da atualização e criação de novos 

instrumentos de gestão urbana, temos a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, Estatuto da 

Cidade. O Estatuto apresenta uma gama de instrumentos jurídicos que poderiam ser aplicados 

aos sítios tombados, auxiliando sua gestão e fortalecendo o próprio instrumento do 

tombamento, de forma que a combinação de tais instrumentos pudessem realmente garantir 

a efetiva preservação do patrimônio histórico e cultural, já que é perceptível através dos 

exemplos diários de que a aplicação do instrumento do tombamento não é garantia da 

efetivação da preservação desses bens. No entanto, após mais de uma década da aprovação 

do Estatuto da Cidade e da sua aplicação na gestão urbana brasileira, ainda são poucos os 

municípios e gestores que conseguem fazer a transposição e a aplicação dos instrumentos 

previstos para a realidade dos sítios históricos tombados. Cabe ao município prever nos Planos 

Diretores a área tombada a nível federal e determinar os instrumentos urbanísticos que devem 

ser aplicados a esta área de forma complementar à política do órgão preservacionista. 

Juntamente com esta questão, sempre vem à tona, quando se fala sobre o instrumento, 

à verificação de que o tombamento não tem evitado a degradação dos centros protegidos. Isto 

decorre da ausência de legislações reguladoras que estabeleçam claramente os critérios de 

intervenções a serem aplicados e a forma como se dará a gestão da área. Entende-se que a 

aplicação do instrumento do tombamento e a demarcação de sua poligonal de abrangência de 

nada adiantam se não coexistir uma legislação que especifique como se dará a gestão de tal 

centro histórico, fortalecendo a tentativa de preservação da área tombada, já que este é o 

objetivo da aplicação de tal instrumento jurídico.  

Como o processo levado a cabo para a aplicação do instrumento do tombamento é 

demorado e decorre de várias etapas anteriores, como os estudos para subsidiar o pedido de 

proteção federal, a aplicação do instrumento do tombamento vem sendo constantemente 

entendido como o “fim” de um processo, quando na verdade é apenas o “começo”, visto que 

é a partir do tombamento que as normas de intervenções que visam a preservação patrimonial 

vão ser pensadas, garantindo assim a boa gestão do centro histórico protegido. 
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No caso de Natal, até hoje, quatro anos após a homologação de tombamento 

provisório, a norma que tem como objetivo guiar a gestão do centro histórico tombado ainda 

não foi concluída, apesar de algumas ações e movimentação nesse sentido já terem ocorrido.  

Apesar do reconhecido esforço por parte do IPHAN na publicação de manuais e cartilhas 

que visem explicar e explicitar conceitos importantes no tocante a questão especifica do 

tombamento, observa-se que não existe um consenso entre os próprios técnicos da instituição 

sobre como enxergar e tratar essas áreas. Isso é uma das maiores fragilidades existentes dentro 

do órgão, haja visto que pode-se ter formas muito distintas e até mesmo divergentes de tratar 

uma mesma área, dependendo do técnico que for dar o parecer, fazendo com que o processo 

se torne bastante subjetivo, mesmo que ainda subsidiado por arcabouço teórico específico.  

Portanto, por mais que os pareceres apresentem-se galgados em justificativas técnicas, a 

elaboração e aplicação de normas de preservação aos sítios tombados continuam sendo 

indispensáveis para tornar as ações mais coerentes entre si, evitando contradições de 

pareceres para um mesmo centro histórico.  

A divergência de visões e na forma de agir perante o patrimônio e os valores 

identificados em “espaços-patrimonializados” torna-se evidente, inclusive, na instrução de 

tombamento de Natal. As principais divergências ocorrem em relação ao explicitado no volume 

escrito do referido pedido de tombamento federal e a espacialização dos valores reconhecidos 

através das poligonais. Enquanto que a instrução de tombamento justifica o pedido baseado 

em valores históricos, estéticos e urbanísticos, reconhecimento como passível de valor 

patrimonial um conjunto urbano em contraponto a edificações isoladas, a espacialização da 

poligonal de tombamento se concentra em um primeiro momento no que é conhecido como 

“Corredor Cultural de Natal”. Esse corredor concentra as edificações monumentais localizadas 

no eixo de fundação da cidade, abrangendo as grandes praças que também se localizam nesse 

eixo. Já em um segundo momento, a espacialização da poligonal se expande para o bairro da 

Ribeira com um desenho que parece valorizar os aspectos urbanísticos deste bairro, mas torna-

se ainda mais focada nas edificações monumentais do “Corredor Cultural”, localizado na Cidade 

Alta.  

A segunda divergência que podemos encontrar é quanto o reconhecimento de valor 

patrimonial dos exemplares modernistas na instrução de tombamento, que coloca que: “[..] 

significativa concentração de edificações de expressão. No entanto, há também alguns 
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remanescentes da arquitetura modesta, em pequeno número, e que precisam ser 

urgentemente ser preservados” (Processo de Tombamento nº 1558-T-08, vol. I, fl. 11), Embora 

esse valor esteja explicitado no texto, a poligonal traçada desconsidera esses exemplares, 

inserindo-os apenas na poligonal de entorno, poligonal esta, que como visto no capítulo 1 dessa 

dissertação, possui função de amortização entre a área tombada e mais rigidamente protegida 

e o restando da cidade, tendo como função primordial a manutenção da ambiência dos espaços 

urbanos tombados e não necessariamente, a preservação dos mesmos.  

Por fim, temos ainda a divergência quanto ao fato do Rio Potengi não ter sido 

identificado como passível de atribuição de valor patrimonial durante toda a instrução de 

tombamento, mas do mesmo estar inserido na poligonal de entorno, como elemento 

fundamental para a fundação, implantação e caracterização dos bairros da Cidade Alta e da 

Ribeira, principalmente da última, que vai ter todo o seu desenvolvimento influenciado pela 

presença do rio.   

 As divergências e incoerências apresentadas acima, são consequência de uma leitura 

que privilegia as edificações em detrimento do espaço urbano, embora a motivação para o 

tombamento aponte para uma leitura voltada para o entendimento urbanístico e não 

puramente arquitetural:  

Buscou-se selecionar a “área crítica” da cidade que melhor concentra a 
história de Natal – o seu núcleo urbano inicial -, e que ainda conserva os 
testemunhos históricos, seja no traçado urbano, na divisão dos lotes, na 
conformação dos logradouros, no tratamento dos espaços livres, na sua 
arquitetura etc. (Processo de Tombamento nº 1558-T-08, vol. I, fl. 11, grifo 
nosso) 

No entanto, a espacialização dos valores patrimoniais especializados pela poligonal de 

tombamento eleita, leva a tais incoerências, por encontrar-se ainda muito calcada nos critérios 

de homogeneidade, predominância de arquitetura típica dos séculos XVII e XVIII, e integridade 

do conjunto e traçado urbanístico espontâneo conforme a implantação portuguesa. A visão de 

“cidade-monumento” a partir dos critérios citados acima desvalorizam os vários espaços 

temporais e camadas históricas que se acumulam com o passar dos anos, fazendo que os 

exemplares modernistas sejam desconsiderados, por exemplo.  Outro aspecto que reforça que 

o tombamento do sítio histórico de Natal foi calcado nesses critérios, é a afirmação retirada da 

instrução de tombamento de que “a heterogeneidade do sítio não foi suficiente para impedir 

o tombamento federal”, o que evidencia a tolerância de certo grau de heterogeneidade, mas 
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não da aceitação completa da presença da mesma, como tal heterogeneidade significasse 

menos valor patrimonial. A visão de “cidade-monumento” calcada nos critérios citados 

anteriormente (homogeneidade do conjunto edificado, predominância de arquitetura típica 

dos séculos XVII e XVIII, e integridade do conjunto e traçado urbanístico espontâneo conforme 

a implantação portuguesa) desvalorizam os vários espaços temporais e camadas históricas que 

se acumulam com o passar dos anos.  

Dentro da heterogeneidade identificada a partir dos percursos realizados pelos bairros 

da Cidade Alta e da Ribeira, conseguimos identificar espaços homogêneos quanto a 

conformação urbanística e percepção de seus espaços. Foram eles: 

 a) a lógica do espaço barroco, estruturado a partir dos elementos primários de um 

mesmo uso (edificações religiosas) e percebido a partir de uma conformação urbana 

perceptível de estreitamento, perspectiva delimitada e ponto focal; 

b) os espaços criados e/ou transformados a partir da tônica do período republicano, 

com o anseio pela modernização da cidade e exclusão da leitura e feição colonial existente até 

então na cidade, onde tais espaços urbanos passam a ser percebidos a partir da lógica da 

perspectiva grandiosa e do edifício  barreira, elementos perceptíveis contrários a lógica 

estrutural do espaço barroco, no entanto, com a incidência do ponto focal nos elementos 

primários deste espaço, que vão simbolizar toda a modernização pela qual a cidade passava 

(grandes espaços públicos – praças, teatro, grupo escolar e escola) e, por fim, 

c) a do espaço beira-rio - portuário, com suas atividades comerciais de cunho portuário, 

que vão dar a tônica das tipologias edilícias que ali se desenvolveram, sob forte influência das 

atividades desenvolvidas as margens do rio Potengi.  
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Figura 228: mapa com as várias temporalidades históricas identificadas durante os percursos 
realizados no centro histórico de Natal. 

 

Fonte: Google Earth, jan. 2013. Modificado pela autora. 
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É justamente a partir desses espaços de homogeneidades e de suas intersecções, que a 

leitura da cidade como arquitetura começa a fazer sentido e que o centro histórico 

heterogêneo, de espaços onde as misturas entre temporalidades diferentes estão totalmente 

imbricadas que se encontra o grande valor patrimonial do centro histórico de Natal, pois, torna-

se impossível entender e apreender esse espaço patrimonializado e seus valores, sem 

considerar e valorizar a heterogeneidade do sítio. 

Com base no observado durante a realização dos percursos nos bairros da Cidade Alta 

e da Ribeira e, adotando a conceituação de poligonal de tombamento e de poligonal de entorno 

defendida pela Cartilha de Normatização de Cidades Históricas, sugere-se um esboço 

preliminar da lógica sugerida a ser aplicada ao centro histórico de Natal, a nível federal. Sugere-

se que o centro histórico da referida cidade, protegido pelo IPHAN, seja pensado a partir da 

lógica de uma poligonal de proteção que contemple e se esforce em preservar os diferentes 

valores nele existente, incluindo as áreas que carregam valores patrimoniais, mas que não 

inserem-se dentro dos critérios estabelecidos para a atual poligonal.  

Diante do contexto de um centro histórico bastante heterogêneo, destaca-se a 

necessidade de trabalhar as diversas ambiências existentes a partir de graus de flexibilidade 

diferenciados para cada área, de acordo com os valores patrimoniais atribuídos a cada uma 

delas. Assim, os pareceres técnicos e as opções de intervenção no espaço patrimonial seriam 

pensados a partir da perspectiva desses valores e características específicas, munindo de maior 

poder argumentativo os pareceres técnicos elaborados, já que áreas semelhantes, estariam 

sendo tratadas de forma semelhante.  

A poligonal proposta seria dividida em duas grandes áreas: área de preservação 1, onde 

as características morfológicas e arquitetônicas se apresentam de forma marcante, 

englobando-se inclusive as sobreposições temporais e; área de preservação 2, onde tais 

características e ambiências se apresentam de forma parcial, mas que são essenciais para o 

entendimento e apreensão desses espaços temporais. Além disso, vale salientar a importância 

de tombamentos isolados, como é o caso da edificação que antigamente abrigou a Rotunda, 

localizada no bairro das Rocas, mas no entorno imediato da área de estudo da presente 

dissertação; do prédio que hoje abriga o IFRN Campus Cidade Alta e da praça onde se encontra 

a Santa Cruz da Bica, localizada no Baldo.  
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Vale ressaltar que a proposta se encontra a nível de esboço, de mancha indicativa e que 

não possui pretensão de ser uma delimitação fechada de poligonais. Para isso, é preciso 

aprofundar os estudos e levantamentos realizados no bairro e convergir para a escala do lote, 

por exemplo, além de considerar outros aspectos, como por exemplo a incidência de 

patrimônio imaterial na área, que não foi possível realizar devido ao reduzido tempo da 

dissertação e a participação dos atores sociais. 
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Figura 229: esboço preliminar da lógica de pensamento sugerida a ser aplicada ao centro histórico de Natal, no tombamento federal. 

 
Fonte:  Google Earth, jan. 2013. Modificado pela autora. 
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