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RESUMO 

 

Este trabalho trata da temática da revitalização urbana de centros históricos. A partir de um 
levantamento de conceitos e de experiências internacionais e nacionais sobre o assunto, 
estudamos o caso do centro histórico da Ribeira, em Natal/RN, Brasil. Com atenção especial 
para aspectos da gestão local, nos dedicamos ao estudo de objetivos e ações desenvolvidas, 
basicamente, por dois seguimentos, que coordenam ações no bairro e parecem definir fins 
distintos, em muitos casos contraditórios. Tratam-se da Companhia Docas do Rio Grande do 
Norte, que se apóia na idéia de “desenvolvimento econômico” do Estado, a qual significa 
interesses na ampliação da capacidade de embarque e desembarque de cargas do Porto de 
Natal, e da Prefeitura da cidade, que justifica suas ações em pressupostos de preservação e 
revitalização urbana. Para tanto realizamos entrevistas com os representantes mais 
significativos de cada seguimento onde analisamos discursos e examinamos projetos 
relacionados com a Ribeira. Observamos que em Natal pouco se avançou nas duas últimas 
décadas no que tange à revitalização do seu centro histórico. O que parecia, ou ao menos 
deveria ser, um conflito de interesses resume-se a uma mera incompatibilidade de projetos, 
visto que identificamos procedimentos e posturas conciliatórias e, por vezes, coniventes entre 
os órgãos analisados. Nossas conclusões nos permitiram chamar a atenção para a ameaça a 
qual está submetido o patrimônio edilício desta cidade e a importância de aprofundarmos as 
discussões sobre o futuro de nossos sítios históricos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 

This dissertation focuses on the theme of urban revitalization in historical centers. It starts 
from a survey of international and national concepts and experiences about the subject, in 
special, the historical center of Ribeira, in Natal, Brazil. It gives more attention to local 
management and it is dedicated to the study of objectives and actions developed, basically, by 
two segments that manage works in the district. Companhia Docas do Rio Grande do Norte 
aims at the economical development of the state and it implies the enlargement of capacity of 
loading and unloading of the harbor of Natal and the Natal city counsil aims at urban 
preservation and revitalization. It was analysed speeches ans projects related to Ribeira and it 
was discovered that Natal has done very little to revitalize its historical center in the last two 
dacades. It analyses what seemed, or at least, should be a conflict of interests between 
incompatible projects, revealing both conciliatory proceedings and connivance between the 
participants in decision making. The conclusion directs attentions to the threat to historical 
building in the city and the importance of enhancing discussion about the future of our 
historical sites. 
 



INTRODUÇÃO 

 

 As questões relacionadas com a preservação do patrimônio histórico têm sido 

cada vez mais debatidas nos dias atuais. Diante de uma dinâmica social crescentemente 

complexa e acelerada, a busca pelo novo ou moderno tem suplantado a preocupação com o 

passado, com a história do que somos e de como chegamos ao presente estágio societário. 

Nesse contexto, insere-se a temática da revalorização de centros históricos – testemunhos do 

passado e alvo do avanço urbano industrial –, cujas manifestações aparecem nas experiências 

urbanísticas recentes no âmbito mundial, nos mais diversos níveis, padrões, modelos e 

estratégias de gestão. Associar as novas necessidades do mundo contemporâneo à preservação 

do patrimônio arquitetônico, artístico, cultural e ambiental é a grande ênfase do 

desenvolvimento sustentável, o que nos exige pensar mais detidamente a conciliação entre 

desenvolvimento e preservação. 

 No Brasil, Campos (1995) destaca duas direções que caracterizam as 

intervenções nas áreas históricas centrais. A primeira, mais conservadora e freqüente desde a 

década de 1970, distingue-se por buscar a manutenção de referentes do passado, existentes 

apenas na morfologia e tipologias arquitetônicas do espaço histórico, gerando espaços 

públicos controlados por regras rígidas de ocupação, com poucos atrativos e muitas vezes 

impedindo o “desenvolvimento” da área. A segunda, identificada, de forma mais clara, desde 

o final dos anos 1980, consiste numa prática empreendedora do planejamento urbano, mais 

voltada às tendências contemporâneas de desenvolvimento econômico da cidade. Diferencia-

se por buscar a produção de cenários, capazes de atrair agentes privados, muitas vezes sem 

vínculos com o cotidiano da área, negando aspectos típicos da realidade local e contribuindo 

para a destruição de parcelas importantes da história do lugar1. Tais concepções do processo 

de revitalização urbana Cunha (1999) distingue como sendo: a) o caráter físico do processo de 

revitalização, limitado ao restauro ou conservação dos imóveis; e b) o caráter funcional, mais 

voltado à dinamização do tecido econômico e social da área. 

 Nosso trabalho se situa nesse debate, com ênfase para os aspectos funcionais 

do processo, mas sem desconsiderar as influências de intervenções de caráter físico nos 

resultados alcançados. Este estudo, portanto, busca discutir o processo de revitalização urbana 

situada numa perspectiva ampla e contemporânea. Desse modo, referente ao processo de 

                                                 
1 Para a primeira direção a autora menciona o caso das intervenções no bairro Boa Vista, na cidade do Recife. 
Referente a segunda, o caso do Pelourinho, em Salvador (CAMPOS, 1995). 
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revitalização urbana de centros históricos, nossa pesquisa consiste numa revisão conceitual a 

partir tanto da literatura existente como de experiências concretas, no âmbito internacional e 

nacional, tendo como estudo de caso a realidade do centro histórico do bairro Ribeira em 

Natal/RN. Embora não seja embrião da cidade, a Ribeira ainda conserva o seu maior sítio 

histórico – apesar do estado de degradação em que se encontra atualmente o seu patrimônio 

edilício – e abriga as instalações do maior porto de carga do Estado. 

 Desse modo, nosso trabalho, pretende discutir a seguinte questão: em que 

medida as concepções e os projetos propostos para a Ribeira, assim como as ações 

implementadas no bairro, contribuem para a sua revitalização urbana e consolidação como 

centro histórico? Hoje, a Ribeira é alvo de interesses distintos, que se pode identificar nas 

ações e projetos implementados, bem como nos discursos formulados pelos seus principais 

interventores, representados por dois segmentos: o Poder Público do município do Natal – 

atualmente tendo a Secretaria Especial do Meio Ambiente e Urbanismo (SEMURB) como 

responsável técnica pela regulação e planejamento urbano do bairro – e a Companhia Docas 

do Rio Grande do Norte (CODERN), administradora do Porto de Natal. 

 A SEMURB justifica suas ações apoiando-se basicamente em pressupostos de 

“revitalização urbana”, enquanto a CODERN conduz seus planos e ações justificando-se com 

a idéia de “desenvolvimento econômico” do Estado. Assim, nossa hipótese é a de que os 

projetos implementados e em curso na Ribeira pouco contribuem para a revitalização urbana 

do bairro, visto que identificamos um conflito de interesses – que será melhor esclarecido 

adiante – capaz de ameaçar a consolidação do centro histórico da Ribeira, como sua 

permanência. 

 Para efeito de estudo, elegemos as ações implementadas e as tentativas de 

revitalização concebidas para a área que compõe nosso recorte geográfico, o bairro Ribeira, 

localizado na zona leste de Natal (figura 01). Particularmente, parte das Zonas Especiais 

contempladas pelo Plano Diretor vigente (Lei Complementar nº 07/1994): a Zona Especial de 

Preservação Histórica (ZEPH) e a Zona Especial Portuária (ZEP). 

 Nosso propósito de examinar as ações realizadas pelos poderes públicos no 

centro histórico da Ribeira, frente ao conceito teórico de revitalização, nos conduziu para uma 

outra vertente da problemática patrimonial: a gestão urbana. Observamos que as referidas 

iniciativas (tais como, as concepções, os projetos e as ações implementados no bairro) estão 

fortemente relacionadas as discussões sobre a temática da gestão do patrimônio. 

 Isto posto, tais objetivos exigem procedimentos metodológicos que permitam 

trabalhar os vários elementos da análise, considerando inclusive fatores históricos da área. A  
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obtenção de dados deu-se, basicamente, através de entrevistas e projetos, destinados a área de 

estudo. No tocante aos projetos, foram escolhidos os mais importantes na ótica da 

revitalização2 e os enquadrados no recorte geográfico acima descrito, desenvolvidos pela 

Prefeitura do Natal (pelo antigo IPLANAT; hoje, SEMURB) e CODERN, no período 

compreendido entre os anos de 1990 e 2001. Basicamente, três critérios nortearam nossa 

seleção: a) foram escolhidos os projetos de desenho urbano e arquitetônicos; b) projetos 

apresentados ainda que apenas em nível de estudo preliminar; e c) projetos contidos no 

universo de estudo de nossa investigação. O que pretendemos examinar é o conjunto de 

posturas e discursos conduzidos pela Prefeitura Municipal de Natal, bem como relacionar tais 

medidas com a realidade concreta em que a revitalização da Ribeira está inserida. 

 Referente às entrevistas – parte imprescindível de nossa investigação –, 

elegemos: a) um representante da Prefeitura do Município do Natal (PMN), Setor de 

Patrimônio Histórico, Arquitetônico e Arqueológico (SPH) da SEMURB, a arquiteta Ana 

Mírian Machado de S. Freitas (ex-coordenadora do referido setor e, em outubro de 20013, 

respondendo por ele4); e b) um representante da Diretoria Técnica da CODERN – Companhia 

responsável pela coordenação do porto de Natal –, o engenheiro Emerson Fernandes Daniel 

Júnior. O exame foi ainda complementado por entrevistas realizadas com representantes da 

sociedade civil: o arquiteto Haroldo Maranhão Bezerra Cabral de Brito (ex-coordenador da 

intervenção Fachadas da Rua Chile, objeto deste estudo); o arquiteto João Maurício F. de 

Miranda (ex-consultor para o Programa Monumenta5, pleiteado pelo Projeto Ribeira: 

Reabilitação Urbana, desenvolvido desde os últimos anos da década de 1990 na SEMURB); a 

socióloga Maria do Livramento Clementino (investigadora da temática do processo de 

desenvolvimento econômico do Estado, no qual está implicado o porto de Natal); o arquiteto 

Marcelo Bezerra de Melo Tinôco (ex-presidente do IPLANAT) e o arquiteto Francisco Soares 

de Lima Júnior (coordenador do PRODETUR em 2001). 

Seguindo a hipótese de que existe uma significativa divergência de interesses 

para a Ribeira, que aparece no conflito entre as idéias da SEMURB e da CODERN, reunimos 

as informações de forma a extrair a essência do que cada parte pensa, propõe e realiza. Para 

tanto, examinamos primeiramente a coerência do discurso com as propostas e intervenções de 
                                                 
2 Tanto os que, supomos, “contribuir” como os que podem hipoteticamente dificultar ou até impedir a 
revitalização urbana do bairro. 
3 Mês em que foi realizada a entrevista. 
4 A referida técnica, coordena, atualmente, um outro setor dentro da mesma secretaria. O SPH, está no momento, 
sem coordenador. 
5 MONUMENTA-BID equivale ao Programa de Preservação do Patrimônio Cultural, consiste num programa 
federal que objetiva a revitalização de centros históricos urbanos, a partir da recuperação de seu patrimônio 
histórico e cultural. 
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cada um desses segmentos. Em seguida, analisamos a relação dos elementos que constituem 

as concepções e os reais interesses de cada parte com o nosso referencial teórico de 

revitalização. Por fim, fizemos um balanço das ações dos órgãos examinados, a fim de 

explicitarmos se de fato a Ribeira caminha para uma revitalização plena e condizente com a 

conceituação consagrada. 

 Partimos da interpretação da fala dos entrevistados como referência para nosso 

estudo. Com base na metodologia da análise de discurso6 estabelecemos alguns parâmetros 

para serem aplicados neste trabalho. Vale ressaltar, no entanto, que não se pretendeu, aqui, 

aplicar tal metodologia segundo trabalham Brandão (1995), Fiorin (1990) e Foucault (1996), 

para só citarmos alguns. Portanto, a partir do entendimento de que o modo de se dizer 

(formação discursiva) é determinado pelo modo de se pensar (formação ideológica7), 

procedemos às análises das entrevistas coletadas, considerando antes de tudo a posição que o 

sujeito (locutor) está inserido. Ou seja, transformamos o material bruto coletado (entrevistas) 

em objeto discursivo (corpus que já recebeu análise superficial), procurando identificar os 

seguintes aspectos: quem fala e como e em que circunstância o faz. 

 Realizamos nosso trabalho de pesquisa em cinco etapas, a saber: a) entrevistas 

gravadas, posteriormente transcritas – tendo sido eliminados vícios de linguagem e repetições 

de idéias, não constituindo, portanto, uma transcrição literal; b) separação do material em dois 

grandes grupos: os que se colocam na defesa da revitalização do centro histórico da Ribeira – 

basicamente a SEMURB – e os que argumentam a favor do “desenvolvimento econômico” do 

Estado – a CODERN; c) identificação dos referentes imediatos do conceito de revitalização; 

d) busca de reconhecimento do discurso político que ampara a visão hegemônica entre os 

técnicos dos referidos órgãos, representantes do poder municipal, estadual e federal, 

respectivamente, e e) verificação dos pontos condizentes e contraditórios dos discursos 

oficiais em comparação com os projetos analisados. 

 Dividimos nosso trabalho em duas partes e quatro capítulos. Na primeira parte, 

referente à construção do referencial teórico, e formada por dois capítulos, realizamos: no 

capítulo 1 – denominado Aspectos Teórico-Conceituais Sobre a Revitalização de Centros 

Históricos –, um trabalho conceitual sobre os principais descritores ou palavras-chave para o 

tema, tais como revitalização, reabilitação, patrimônio histórico, centro histórico, dentre 
                                                 
6 Método amplamente utilizado no campo da Comunicação Social, o qual constitui uma análise que enfatiza que 
as palavras, constituindo discursos, contêm a significação da natureza, disposição e interesse daquele que fala ou 
escreve. 
7 Segundo Fiorin (1990, p. 32) uma formação ideológica seria “a visão de mundo de uma determinada classe 
social, isto é, um conjunto de representações, idéias que revelam a compreensão que uma dada sociedade tem do 
mundo”. E as formações ideológicas se materializam nas formações discursivas. 
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outros, fornecidos pela literatura especializada nacional e internacional. No capítulo 2 – 

Intervenções de Revitalização Urbana em Centros Históricos nas Décadas de 1980 e 1990 –, 

lançamos mão do levantamento de experiências recentes de revitalização, realizadas em 

outros países e em território brasileiro. Nesse contexto, mapeamos as estratégias de 

intervenção comumente empreendidas em áreas centrais degradadas, com o fim de verificar 

quais as tendências que se destacam como bem sucedidas para tal meta. Foram descritas nove 

experiências, tendo como critérios gerais a relevância para o tema, diversidade de enfoques e 

possibilidade de obtenção de dados. No âmbito internacional, destacamos os casos de 

Baltimore, nos Estados Unidos; Londres, na Inglaterra; Sevilha, na Espanha; Quito, no 

Equador. No âmbito nacional, os casos do Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Recife e São 

Luis. Ainda no mesmo capítulo, acrescentamos breves considerações sobre o papel do poder 

público local na preservação. 

 Na segunda parte, na qual iniciamos nosso estudo de caso referente à realidade 

do centro histórico da Ribeira frente ao processo de revitalização urbana, principiamos, no 

capítulo 3 – O Centro Histórico de Natal/RN –, com uma caracterização do centro histórico de 

Natal, com ênfase para o Bairro Ribeira, nosso objeto específico de estudo. Nesse contexto, 

abordamos aspectos históricos da área, bem como elementos de sua realidade atual, tais como 

uso e ocupação do solo, infra-estrutura pública e legislação vigente. Em seguida, à luz do 

aporte teórico com o qual trabalhamos, empreendemos a análise dos dados coletados 

(basicamente entrevistas e projetos), constituindo o capítulo 4, intitulado Análise de Discurso 

e Análise de Projetos Urbanos para Ribeira. Nele, realizamos o cruzamento das informações 

disponíveis, a fim de verificar as regularidades ou descontinuidades presentes nas posturas 

públicas de intervenção, bem como a compatibilidade ou não entre tais posturas e o discurso 

da Prefeitura do Município do Natal, diante de eventuais conflitos de interesses entre a 

preservação por ela defendida e atividades de fins comerciais que se chocam com a tendência 

“preservacionista”. 

 Tentamos levantar o maior número possível de informações necessárias à 

melhor compreensão da realidade investigada, em busca de elementos para equacionar nossa 

problemática proposta. Esperamos ter conseguido responder razoavelmente nossa pergunta, 

contribuindo para o entendimento da temática de intervenções em centros históricos, bem 

como para a discussão das experiências que se vem realizando em âmbito localizado, na 

cidade de Natal. 



CAPÍTULO 1 – ASPECTOS TEÓRICO-CONCEITUAIS SOBRE A 

REVITALIZAÇÃO DE CENTROS HISTÓRICOS 

 

1.1 Considerações sobre o processo de expansão de metrópoles 

 

 Abordaremos, neste item, o tema da expansão de metrópoles, pois nos ajudará 

a entender o processo de deterioração dos centros urbanos tradicionais. Para tanto, 

discorreremos sobre o processo de descentralização e suburbanização ou periferização que 

vem ocorrendo desde o início do século XX, em diversas metrópoles ocidentais, umas mais 

cedo1, outras mais tarde2. 

 Por volta dos anos 1920, nos Estados Unidos, com a chamada revolução do 

automóvel, já se verificava uma precoce dispersão das atividades comerciais fora da área 

central. Surgem a via expressa e o subúrbio-jardim. Com as possibilidades de aquisição de 

terra barata, fora do alcance do bonde elétrico, vão sendo construídos os primeiros 

assentamentos residenciais para cujo acesso era necessário o uso de automóveis. No mesmo 

período, é construído o Country Club Plaza (1923-25), o primeiro shopping center do mundo, 

cujo acesso também era limitado a automóveis. Segundo Hall (1988), os primeiros subúrbios 

clássicos norte-americanos, de acesso por meio de automóvel, foram Beverly Hills (1914) e 

Palos Verdes (1923). 

 Contudo, o boom suburbano aconteceu, nas cidades norte-americanas, nas 

décadas de 1940 e 1950. Conforme Hall (1988), esse acontecimento alicerçou-se em quatro 

pontos principais, a saber: 

 
[...] as novas estradas que penetravam por terras situadas fora do alcance do velho 
trolebus e do transporte de interligação sobre trilhos; o zoneamento dos usos do solo, 
que produzia áreas residenciais uniformes com valores imobiliários estáveis; as 
hipotecas, que, garantidas pelo governo, possibilitavam prazos longos e juros baixos 
absorvíveis pelas famílias de renda modesta; e a explosão de natalidade que 
ocasionou um súbito aumento na demanda de casas unifamiliares [...] (HALL, 1988, 
p.344-345, grifo nosso). 

 

 A explosão de natalidade foi determinante para o processo de expansão das 

cidades norte-americanas, visto que os três aspectos anteriores já estavam presentes. O 

subúrbio era uma alternativa para quem queria morar em áreas mais amplas e próximas ao  

                                                 
1 Como as norte-americanas, desde a década de 1920, porém com mais força no pós-guerra. 
2 A exemplo das européias, início da década de 1960, e das brasileiras, por volta da década de 1970. 



14 
 

verde, longe do congestionamento e poluição do centro, ao mesmo tempo podendo usufruir da 

diversidade de opções que o centro oferecia, através dos transportes e vias expressas. 

 Nos Estados Unidos, observa-se um fenômeno, definido por Gottdiener (1993) 

de polinucleação metropolitana, que não pode ser explicado – como propunham muitos 

marxistas – como simplesmente “produto do capitalismo”. E muito menos pelas “concepções 

convencionais que se baseiam fundamentalmente no papel da mudança tecnológica para 

explicar os padrões contemporâneos do crescimento” (GOTTDIENER, 1993, p.18). Segundo 

o mesmo autor, outros fatores, de âmbito cultural, sócio-econômico e político, influenciaram 

nesse processo, produzindo mudanças no estilo de vida e da vida no centro, além das ofertas 

para aquisição de casa própria em condomínios que, entre outras coisas, ofereciam infra-

estruturas comunitárias e facilidade de acesso por meio de transporte individual. Isso num 

momento em que os centros encontravam-se com problemas das mais diversas ordens, entre 

os quais aqueles de congestionamentos, poluição e violência. 

 Com a saída dos grupos mais privilegiados economicamente para os subúrbios, 

as classes de baixa renda ocuparam as habitações precárias nos bairros do centro. A 

suburbanização continuou acontecendo nos EUA ao longo do século XX. Na década de 1980, 

resultados do censo demográfico indicaram um crescimento maior na periferia do que no 

centro. 

 Sobre as metrópoles européias contemporâneas ou cidades do capitalismo 

avançado, López de Lucio (1993) menciona algumas características relevantes, entre as quais 

destacamos: crescimento indefinido, porém não contínuo; heterogeneidade de diversas tramas; 

unifuncionalidade de funções em cada fragmento do espaço; sistema viário consideravelmente 

hierarquizado; hierarquização dos equipamentos urbanos. Segundo ainda o autor, a cidade 

contemporânea, na Europa, é como um mosaico, composto por fragmentos urbanos, 

funcionalmente homogêneos e socialmente classificados. Partes interconectadas por uma 

complexa infra-estrutura de transportes, que também reforça uma separação física das 

múltiplas unidades funcionais que a compõem, atuando como barreiras de reconhecida 

eficácia. 

 Na Europa, os efeitos do boom automobilístico foram igualmente 

determinantes para o futuro de suas cidades. É certo que o fenômeno ocorreu mais tarde – 

aproximadamente quarenta anos depois10 – que nos Estados Unidos, e de forma diferente, 

visto que a Europa tinha uma tradição e experiência em planejamento urbano também 

                                                 
10 Segundo Hall (1988), em Estocolmo, registrou-se o número de 190 veículos para cada mil pessoas em 1964, 
número bem inferior ao das metrópoles norte-americanas. 
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diferente das cidades norte-americanas. Entre 1945 e 1975, a Europa suplantou a América 

como o mais importante centro construtor de automóveis do mundo. 

 A revolução do automóvel, segundo Hall (1988), afetou profundamente tanto 

os estilos de vida como as estruturas urbanas tradicionais. Contudo, em Londres, o processo 

de expansão já estava acontecendo. Nesse caso, o estiramento suburbano antecipou a 

massificação do automóvel. 

 De acordo com Hall (1988), nas cidades européias, diferentemente das cidades 

norte-americanas, ocorreram programas de contenção da expansão urbana – a exemplo do que 

se verifica na Inglaterra do pós-guerra – que determinavam cinturões verdes em torno das 

cidades. Com as pressões imobiliárias, grandes cidades satélites surgiram fora dos limites dos 

cinturões. Dos resultados dessas medidas, destacam-se: a) a contenção do solo, convertido de 

rural para urbano; b) a suburbanização, provocando o distanciamento cada vez maior entre as 

áreas residenciais; c) os centros empregadores e d) a inflação dos preços da terra e da 

propriedade. 

 As auto-estradas se disseminaram na Europa em meados do século XX. Em 

torno de Paris, por exemplo, grandes cidades satélites foram construídas, algumas com cerca 

de um milhão de habitantes. Todas interligadas ao centro por um sistema de tráfego expresso, 

que funcionava com as características de um serviço de interligação sobre trilhos, podendo 

transportar pessoas a longas distâncias em pouco tempo. 

 Na década de 1960, em decorrência da crise de energia, os primeiros 

movimentos ecológicos começam a surgir. Estes viam a cultura automobilística como 

principal responsável por grande parte dos problemas vigentes. “[...] o ‘Alternativ Stad’, 

fundado em 1965, fez uma campanha para banir de vez os carros da cidade” (HALL, 1988, 

p.368, grifo do autor). Mas a preocupação não conteve a expansão urbana nas cidades 

européias, pois esta também aconteceu principalmente em função dos transportes sobre 

trilhos. 

 O eficiente sistema de transporte coletivo sobre trilhos europeu não conteve a 

alta densidade nas áreas mais centrais, que foi cada vez mais aumentando. Os prédios de três 

andares foram sendo substituídos por blocos de prédios de seis e oito andares. Os novos 

inquilinos eram formados, em sua maioria, por uma população de baixa renda e composta por 

imigrantes e grupos marginalizados. Esses fatos, aliados à poluição sonora, visual e do ar, 

vandalismo e deterioração generalizada, constituíram problemas sérios para os centros de 

algumas cidades européias. Nesse contexto, surgem as primeiras questões referentes à 
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deterioração dos centros antigos, que abordaremos adiante. Antes, porém, trataremos do 

conceito de centro urbano e suas derivações. 

 

1.2 Conceito de centro urbano e suas derivações terminológicas 

 

 O modelo de cidade com um único centro é antigo. De diferentes formas, ao 

longo do tempo e em diferentes culturas, verifica-se a existência de espaços centrais 

desempenhando o papel de pólos convergentes de atividades e de interesses da comunidade. 

Como observa Silva (1979), no antigo Egito, as cidades eram concebidas em conformidade 

com as funções de centro político, administrativo e religioso. Na Grécia antiga, registra-se que 

a ágora – praça das cidades gregas, na qual se realizava o mercado e onde se reuniam, muitas 

vezes, as assembléias do povo – desempenhava o papel de centro congregador de atividades. 

Nas cidades feudais, o centro urbano chegava a se confundir intramuros. Já nos séculos XVII 

e XVIII, auge do absolutismo monárquico na Europa, o núcleo da vida social tinha lugar nos 

palácios reais, que assumiam as funções de pólo de concentração – das atividades econômicas, 

sociais e políticas – e exerciam, nesse sentido, as funções de centro da vida urbana. As cidades 

brasileiras coloniais, tanto as de formação espontânea como planejadas, tiveram a praça como 

espaço de vivência coletiva, que atuavam como centros de atividades comunitárias. A partir 

do século XIX, a industrialização reflete uma nova ordem social e espacial nas cidades. 

 Segundo Holanda (apud SILVA, 1979), com a dinamização da atividade 

industrial, desaparece a relação distinta cidade x campo, existente na ordem feudal. O 

desenvolvimento industrial, provocando um crescimento urbano nas cidades, inaugurará uma 

outra oposição complexa, agora entre centro urbano x subúrbios. Em ambos os modelos, 

observa-se a existência de relações de dominação: no primeiro, senhor feudal x servo; no 

segundo, burguesia x proletariado. 

 O centro urbano congregador de atividades diversas – lojas, escritórios, 

diversões, bancos, serviços públicos – surge inserido no contexto da nova ordem industrial, no 

qual assume um papel de espaço aglutinador de atividades sociais – seja em que nível de 

variedade se apresente –, tendo sempre um papel importante na estrutura urbana das cidades. 

Mesmo Gottdiener (1993), ao apresentar o modelo de metrópoles norte-americanas 

polinucleadas, reconhece a existência de um único centro principal. Vale deixar claro que a 

expressão centro urbano, utilizada neste trabalho, alude ao espaço intra-urbano que se 
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distingue na estrutura citadina por características essencialmente funcionais – as quais 

esclareceremos adiante – e não definida com relação à estrutura urbana como um todo. 

 Assim, entendemos por centro urbano um lugar que concentra funções ou 

atividades específicas e exerce poder de convergência sobre a população da cidade. Villaça 

(1998, p.242), ao discorrer sobre a natureza dos centros tradicionais, aponta como 

característica principal dessas áreas a “possibilidade de minimizarem o tempo gasto e os 

desgastes e custos associados aos deslocamentos espaciais dos seres humanos”. O mesmo 

autor destaca que o centro não assume essa condição pelo fato de nele se concentrarem os 

maiores símbolos do poder (os palácios, as catedrais, os bancos) – da mesma forma, o inverso 

não é verdadeiro –, mas por estes últimos otimizarem o uso do tempo. Sob essa ótica, o autor 

revela que os centros principais são, portanto, pontos estratégicos para o exercício da 

dominação. Soja (1993, p.284) acrescenta que “[...] a cidade central tem sido, desde sua 

origem, uma agregação de supervisores, um local primordial para o controle social, a 

administração política, a codificação cultural, a vigilância ideológica e a regionalização de sua 

hiterlândia próxima”. 

 Castells (1984, p.189) refere-se ao centro como “[...] um lugar multifuncional 

cujas funções são, em comparação com as de outros lugares, muito mais amplas”. O mesmo 

autor reconhece a existência de diferentes funções concentradas num mesmo espaço físico, 

mas que comungam essencialmente da comunicação funcional11 entre os diversos escalões do 

espaço urbano. Como bem expressa López Trigal (1999, p.43), o centro concentra “[...] 

funciones comerciales, pero también todo tipo de funciones terciárias y funciones del poder, 

de la gestión y administración de la ciudad [...]”. Some-se a isso a função lúdica do centro. Ou 

seja, “o lugar central de uma cidade assume papéis de centro inovador, simbólico e de 

intercâmbios [...]” (DEL RIO, 1999, p.4). 

 Castells (1994) chama atenção para o fato de que, hoje, o centro não 

necessariamente se configura no centro geográfico das cidades. Villaça (1998) acrescenta que 

a eqüidistância de núcleos urbanos, com relação a todas as partes da cidade, foi possível em 

suas origens, contudo, com a expansão das cidades contemporâneas, os centros tradicionais 

não necessariamente continuaram configurando o centro geográfico urbano. Todavia, 

                                                 
11 Expressão utilizada pelo autor (CASTELLS, 1994, p.189). 
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permaneceram por muito tempo com seu papel simbólico de área central e de boa 

acessibilidade (apoiada pela infra-estrutura pública e por meios de transporte motorizados) 12. 

 Del Rio (1991, p.7) explica que o centro de cidade  

 
[...] concentra uma imensa carga simbólica, por um lado representativa de toda uma 
sociedade urbana e de um modo de produção, por outro representativo da 
cristalização físico-espacial resultante da evolução das práticas, sociais e culturais 
específicas a uma cidade. 

 

 Essas características tornam o centro urbano um local privilegiado pelas 

políticas e programas de intervenção urbanística. Como símbolo máximo de detenção de 

poder, ele se revela extremamente moldável aos sucessivos paradigmas imagéticos das classes 

dominantes. 

 Como descreve Silva (1979), as cidades contemporâneas podem assumir 

características distintas entre si, em função de centros que, por sua vez, possuem diferenças, 

como podemos destacar: a) existem vários centros complementares que se correspondem 

através da aglomeração; b) existe um centro exclusivo que se destaca do resto do tecido 

urbano; c) existe um centro histórico que se destaca do resto da trama; e d) não existe centro. 

A noção de centralidade é dada por um sistema de elementos que se relacionam, tais como 

grandes avenidas, monumentos, pólos de atividades, etc. 

 Em síntese, destacaremos três conceitos distintos referentes ao centro, seja nas 

suas dimensões ou nas suas características, que julgamos de interesse para nosso estudo. 

Portanto, distinguiremos cada conceito, designando a eles os seguintes termos: a) o centro 

urbano ou centro funcional; b) o centro tradicional ou centro principal; e c) o centro histórico 

ou centro antigo. 

 Os termos centro urbano e centro funcional – conceitos mais amplos e 

entendidos aqui como centralidade intraurbana – podem ou não abranger caracteres do centro 

tradicional e histórico. A exemplo disso, temos os novos centros, amplamente discutidos por 

vários autores – dos quais podemos mencionar Villaça, 1998; Gottidiener, 1993; e Frúgoli 

Júnior, 2000 –, que são áreas de concentração de atividades funcionais, porém não congregam 

necessariamente valores simbólicos de identidade e interesse histórico. 

 Referente às expressões centro tradicional e centro principal, termos 

usualmente aplicados para designar o primeiro núcleo de formação urbana da cidade, este 

                                                 
12 Como exemplo, podemos mencionar o caso da cidade do Natal, que, assim como outras cidades litorâneas – 
Recife, Fortaleza e Salvador, para só citar algumas –, viu seu centro antigo deixar de ser ponto geográfico central 
devido à direção da expansão urbana. 
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necessariamente confunde-se com o seu embrião. No entanto, devido a fatores como a 

possibilidade de descaracterização e a ampliação dos seus limites, estes centros podem não 

corresponder a um centro histórico. 

 Por último, as expressões centro histórico e centro antigo – para as quais 

adotaremos a definição contida na Carta de Nairóbi (1976)13, em que se utiliza o termo 

conjunto, ao invés de centro, este se incluindo entre as variações daquele14 – configuram-se 

numa referência à integração dos conjuntos históricos e tradicionais à vida contemporânea15. 

Além de a exposição de motivos e a argumentação se constituírem mais complexas em favor 

de um tratamento não museal para malhas urbanas contemporâneas. Então, para efeito da 

presente recomendação: 

 
Considera-se conjunto histórico ou tradicional todo agrupamento de construções e 
de espaços, inclusive os sítios arqueológicos e paleontológicos, que constituam um 
assentamento humano, tanto no meio urbano quanto no rural e cuja coesão e valor 
são reconhecidos do ponto de vista arqueológico, arquitetônico, pré-histórico, 
histórico, estético ou sócio-cultural (UNESCO..., 1976)16. 

 

 Os centros históricos possuem um elenco de características que os distinguem e 

podem ser reduzidas as seguintes: a) localização na área central; b) poder de polarização e 

grau de atratividade coletiva; c) preservação integral ou parcial da trama urbana, permitindo a 

leitura do seu traçado original; d) existência de elementos arquitetônicos de valor reconhecido 

e em número considerável; e) parcelamento do solo; f) polarização funcional com referência 

às atividades centrais ali exercidas; e g) o desempenho de papéis de “centro urbano” na trama 

funcional da cidade. 

 Como podemos verificar, são distintos os atributos de cada uma das três 

definições de centro apresentadas, todavia, inter-relacionando-se, podem ser confundidos. 

Diferenciá-los permite-nos tratar o assunto em sua amplitude, sem incorrer no erro de 

generalizar conclusões, mas reconhecendo a influência de um sobre o outro. 

 
                                                 
13 “[...]uno de los documentos más completos y de mayor alcance en su cumplimento al haber sido aprobada por 
la Conferencia General de la UNESCO” (BUSTAMANTE MONTORO, 1999, p.325). 
14 “Entre esses ‘conjuntos’, que são muito variados, pode-se distinguir especialmente os sítios pré-históricos, as 
cidades históricas, os bairros urbanos antigos, as aldeias e lugarejos, assim como os conjuntos monumentais 
homogêneos, ficando entendido que estes últimos deverão, em regra, ser conservados em sua integridade” 
(UNESCO..., 1976). 
15 Como pode ser observado na Carta de Nairóbi (1976) relativo à salvaguarda dos conjuntos históricos ou 
tradicionais e a sua função na vida contemporânea, assim como em outros instrumentos internacionais, entende-
se aqui, por salvaguarda das cidades históricas, as medidas necessárias à sua proteção, à sua conservação e 
restauração, bem como a seu desenvolvimento coerente e à sua adaptação harmoniosa à vida contemporânea. 
16 Esta referência corresponde ao documento conhecido como Carta de Nairóbi, o que pode ser verificado nas 
referências deste trabalho. 
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1.3 Processo de deterioração dos centros tradicionais 

 

 O declínio econômico e conseqüente deterioração do espaço físico de áreas 

urbanas centrais é um fenômeno que, desde meados do século XIX, tem se intensificado nas 

cidades de porte grande ou mesmo médio. A expansão industrial, juntamente com a inovação 

tecnológica, vem contribuir para a aceleração das transformações no modo de vida urbano. 

Isso se reflete na organização da cidade e no seu centro. Atualmente, a grande concentração 

de atividades terciárias nessas áreas determina alguns aspectos a serem considerados quanto à 

organização dos espaços centrais da cidade. O esvaziamento das áreas centrais destaca-se 

como conseqüência do crescimento industrial aliado à expansão física da malha urbanizada e 

ao crescimento populacional das cidades. Os investimentos privados nos centros diminuem, os 

dispêndios públicos são direcionados para áreas nobres do subúrbio17, os projetos 

habitacionais são localizados fora das áreas centrais, os imóveis são sublocados e as 

residências abandonadas nos centros. Enfim, esses processos, contínuos e inter-relacionados, 

vêm acelerar o processo de evasão dos centros. Isso em função do desenvolvimento de 

núcleos periféricos naturais ou pelo deslocamento de atividades centrais para núcleos 

direcionais, programados sem a devida estruturação ou reestruturação18 do antigo centro da 

cidade. 

 No caso brasileiro, as áreas centrais iniciaram um relativo processo de declínio 

econômico, principalmente no período compreendido entre as décadas de 1950 e 1970. 

Contudo, vale esclarecer, como defende Villaça (1998 p.274), que nesse período ocorreu o 

"abandono" dos centros pelas camadas de mais alta renda, o que vem provocar transformações 

profundas no meio urbano e centros tradicionais. Realidade reproduzida popularmente19 com 

a afirmação de que os centros principais se “deterioraram” ou estão em “decadência”. O autor 

distingue esses termos de outros; por exemplo, falta de vitalidade, pois esta última não é 

relativa, visto que os centros tradicionais das metrópoles brasileiras, apesar de suas notórias 

“decadências”, 

 
[...] continuam [sendo] os focos irradiadores da organização espacial urbana. 
Continuam sendo a maior concentração de lojas, escritórios e serviços – e também 
de empregos – de nossas áreas metropolitanas. Atendem a mais população do que 

                                                 
17 Em muitos casos, quando os poderes públicos atrelam suas ações aos interesses do capital imobiliário. 
18 A Carta de Lisboa (1995) define reestruturação como procedimento que “consiste na estruturação dos grandes 
vazios urbanos mediante a criação de novas infraestruturas para integrá-los com o resto da morfologia urbana”. 
19 Vinculada pela imprensa nos meios imobiliários e entre empresários. 
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qualquer outro centro das metrópoles, uma vez que atraem maior número de viagens 
(VILLAÇA, 1998, p.246). 

 

 Soja (1993) afirma que os centros tradicionais das cidades contemporâneas 

continuam funcionando como símbolos de aglomeração e as dimensões e aspectos físicos, 

aparentemente modestos, podem ser enganosos. Ou seja, “o processo popularmente chamado 

de ‘decadência’ ou ‘deterioração’ do centro consiste no seu abandono por parte das camadas 

de alta renda e em sua tomada pelas camadas populares” (VILLAÇA, 1998, p. 277, grifo do 

autor). Em diferentes graus de intensidade, nas várias metrópoles brasileiras, esse abandono 

apresenta diversas manifestações, algumas delas configuradas na transferência, de atividades 

realizadas pelas camadas de alta renda, para as áreas de concentração destas, entre as quais 

destacamos: empregos, diversão, lazer, atividades culturais, compras e moradia. 

 Simões Júnior (1994, p.12) explica que: 

 
A deterioração dessas áreas centrais – deterioração econômica, física, social e 
ambiental – corresponde à decadência advinda pelo fato da estrutura existente no 
local não estar mais satisfazendo ao papel funcional que lhe é exigido pela cidade e, 
conseqüentemente, às expectativas definidas pelo mercado fundiário. 

 

 Villaça (1998, p.279) contradiz tal afirmação, defendendo que não foram pelas 

deficiências internas nem pelo “envelhecimento”20 dos centros tradicionais que os mesmos 

teriam sido abandonados pelas camadas de alta renda e, conseqüentemente, teriam se 

“deteriorado”. Conforme argumenta, se a essas camadas conviesse, elas os teriam renovado e 

aprimorado, como já o fizeram no passado21 e nas últimas três décadas voltaram a fazer (com 

o fenômeno de revitalização de centros, sobre o qual discorreremos adiante). Essas camadas 

sociais se deslocaram estimuladas: a) pela crescente mobilidade espacial, motivada pelo 

aumento da taxa de motorização das camadas mais abastadas e b) pela nova forma de 

produção do espaço, coerente com os padrões de mobilidade territorial vigentes. 

 Observamos que tanto Soja como Villaça centram o foco da questão da 

degradação dos centros na saída das camadas de alta renda, seguida da sua ocupação pelas 

camadas populares, e não o contrário. Os autores esclarecem, numa relação de causa e efeito, 

as mais lógicas razões da degradação dos centros. Parece-nos claro que as elites, pelo seu 

poder de influência, sempre procuram se distinguir e beneficiar-se, de forma diferenciada, seja 

nas relações sociais, seja nas relações econômicas ou políticas. Tal realidade se reflete no 

                                                 
20 Grifo do autor. 
21 Como exemplifica Villaça (1998), com: a abertura da Avenida Central, no Rio de Janeiro; as obras de Prestes 
Maio, em São Paulo; e de Otávio Rocha e Alberto Bins, em Porto Alegre. 
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espaço urbano através das evidentes concentrações, em determinadas áreas da cidade, das 

camadas de alta renda, e não simplesmente pela coincidência existente entre, geralmente, 

áreas mais seguras e infra-estruturadas. Assim, esclarece-se o fato de que as facilidades 

proporcionadas pelas tecnologias automotivas – intensificadas, nas cidades brasileiras, em 

meados do século XX – e informacionais – nas últimas décadas – possibilitaram a mobilidade 

das elites que buscavam se distinguir também espacialmente. 

 Villaça (1998) alerta para o que se vem chamando, ideologicamente, de 

“decadência” do centro, pois esclarece que a idéia de decadência sempre vem associada à 

constatação da saída das camadas de alta renda daquele espaço e à sua ocupação pelas 

camadas populares. Isto é, pela maioria da população. Essa constatação vem desmistificar 

uma usual generalização equivocada de que os centros estão sub-utilizados e decadentes, pois, 

nessas condições, sendo o centro realmente da maioria, ele, sem dúvida, permanece sendo o 

centro da cidade. 

 O processo de depauperação dos centros não é particularidade brasileira. Em 

cidades norte americanas, esse processo ocorreu de forma intensa. Castells (1999, p.166), ao 

analisar o processo de depauperação de guetos, no centro das cidades dos Estados Unidos, 

aponta como causas alguns processos bastante conhecidos. 

 
A mecanização da agricultura do sul do país [Estados Unidos] e a mobilização de 
uma força de trabalho industrial, durante e após a Segunda Guerra Mundial, levaram 
à migração maciça de trabalhadores negros que se concentraram nos vazios deixados 
pelo processo de suburbanização, isto é, a mudança das pessoas de classe média para 
áreas mais nobres, fora das regiões centrais das cidades, estimulado pelas políticas 
habitacionais e de transporte do governo federal.  

 

 No Brasil, a ocupação da população de baixa renda deve-se, basicamente, a três 

razões: a) as condições de obsolescência e os baixos preços dos imóveis, que os centros sem 

manutenção oferecem, são compatíveis com as necessidades dessa demanda; b) a facilidade 

de acesso proporcionada pelo grande número de opções de transportes coletivos; e c) o fato de 

nestas áreas se concentrarem comércios, serviços e empregos, atividades não disponíveis nas 

periferias ocupadas por população da baixa renda. 

 Frúgoli Júnior (2000) aponta o surgimento e posterior desenvolvimento de 

subcentros nas cidades, em alguns casos, como mais um fator contributivo para a perda da 

importância dos centros tradicionais no contexto urbano. Segundo o mesmo autor, existem 

subcentros que guardam certas relações de complementaridade com o núcleo central. No 

entanto, outros passam a competir economicamente de forma acirrada com o centro 
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tradicional, chegando a se tornarem ou almejarem se tornar novos centros. Tal realidade, 

associada à ausência de investimentos públicos nos centros tradicionais, em muito contribuiu 

para a fuga de empresas para os subcentros e a conseqüente deterioração urbana do núcleo 

original. A dicotomia entre dispersão urbana das cidades e declínio das áreas centrais é 

apontada por Frúgoli Júnior (2000) como, sobretudo, um processo de responsabilidade do 

mercado imobiliário. 

 Villaça (1998) adiciona outros fatores que certamente influíram para as 

transformações ocorridas no centro: a) a tradição de auto-suficiência, que aos poucos vai se 

acabando; e b) o turismo, que estimula o desenvolvimento do comércio e serviços em áreas de 

interesse turístico e afastadas do centro principal e que, com ele, compete. 

 Mesmo considerando-se a relatividade da decadência do centro, o fato é que, 

desde a década de 1980, identificam-se reflexos nas condições físicas e econômicas da área, 

entre os quais podemos destacar: a) serviços prestados por cinemas, bancos, instituições 

públicas foram transferidos para outras áreas da cidade; b) um significativo número de prédios 

encontra-se abandonado e mal cuidado nestas localidades; c) o valor fundiário do solo urbano 

baixou expressivamente; e d) sua população residente reduziu e empobreceu pelo êxodo das 

classes mais abastadas para bairros mais confortáveis. 

 Neste contexto, vale acrescentarmos a realidade das áreas portuárias centrais, 

que, como os centros tradicionais, passaram ou tendem a passar por processos semelhantes de 

profundas transformações, tanto no âmbito econômico e social como físico-espacial. Contudo, 

possuem peculiaridades que devem ser distinguidas. 

 
Historicamente, elas foram um imperativo na fundação da maioria das cidades, 
quando a proximidade de rio ou mar era necessária para a comunicação, o 
transporte, o abastecimento de água e o esgotamento. Depois, só o primeiro 
imperativo se manteve e, durante muito tempo, as áreas portuárias representaram o 
que havia de mais dinâmico social e economicamente em uma cidade. O tamanho e 
a importância da cidade media-se pelo seu porto e, conseqüentemente, por sua área 
portuária. O desenvolvimento urbano dava-se a partir dela (DEL RIO, 1991, p.45). 

 

 Del Rio (1991) aponta as seguintes características do perfil evolutivo de 

desenvolvimento que se reflete nas áreas portuárias centrais, gerando sua decadência. São 

elas: a) o transporte marítimo reduziu sua importância e intensidade, pelo crescimento do 

transporte aeroviário e rodoviário; b) a mudança do calado dos navios, com os modernos 

cargueiros e transatlânticos, exigindo maior profundidade para atracação; c) as instalações 

portuárias modernas e os processos de carga-descarga impuseram novas necessidades de 
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grandes áreas de apoio22; e, por fim, d) a mudança das indústrias para zonas periféricas 

dificultou o fluxo das cargas. Assim, os portos deixaram de ser elemento imprescindível à 

sobrevivência das cidades, sendo, portanto, desnecessária sua interligação e proximidade. 

 Como acrescenta Del Rio (2001), as antigas áreas centrais portuárias – que por 

séculos foram lugar imprescindível de suas metrópoles – vêm se transferindo para áreas mais 

espaçosas, pois 

 
[...] os modernos e grandes navios de carga, a conteinerização e a especialização do 
movimento portuário, as dificuldades de acomodar as novas logísticas portuárias às 
limitadas instalações e espaços das áreas centrais e a difícil acessibilidade dos meios 
de transportes de apoio – rodovias e ferrovias – foram fatores fundamentais para seu 
esvaziamento, em detrimento de novas instalações portuárias em grandes portos 
mais afastados, tecnológica e fisicamente preparados para os novos tempos. 

 

 Os prejuízos das transformações que vêm passando as áreas centrais das 

cidades, incluindo seus portos, não se restringem aos aspectos econômicos, mas atingem 

também os valores simbólicos inerentes ao seu espaço físico. É nos centros que normalmente 

se concentra o maior acervo edificado de valor histórico, artístico e arquitetônico, e sua 

degradação ameaça seu desaparecimento, produzindo efeitos negativos sobre a cultura e a 

identidade social. 

 

1.4 Evolução de intervenções em áreas centrais 

 

 Simões Júnior (1994) chama atenção para três momentos distintos, referentes 

aos centros tradicionais no século XX: a) o período de apogeu; b) o período de decadência; e 

c) o período de revitalização urbana. Segundo o mesmo autor, este último momento de volta 

ao centro, fecha um ciclo, que pode ser justificado – sob a lógica do mercado fundiário – pelo 

fato das cidades já terem atingido grande saturação e o centro passa a ser visto como 

alternativa atraente por esse mesmo mercado, dadas as suas qualidades de acessibilidade e 

infra-estrutura. Tal realidade, aliada a alguns fatores que apontaremos adiante, vem 

desencadeando diversos tipos de estudos e intervenções no sentido de recuperar os centros 

tradicionais, reintegrando-os aos contextos urbanos vigentes. 

 Simões Júnior (1994) chama atenção para o uso indiscriminado de uma série de 

terminologias relacionadas ao tema, tais como, embelezamento, renovação, melhoramento, 

                                                 
22 Conhecidas como retroporto, estas áreas, então fundamentais ao funcionamento do porto, são impedidas pela 
existência da cidade que, ironicamente, o porto fez nascer. 
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remodelação, reabilitação, revalorização, revitalização, requalificação e reurbanização, dentre 

outras. Para o autor, o importante não é tanto definir cada termo, mas entender os paradigmas 

que os sustentam. 

 Com base em alguns estudos sobre a questão23, Simões Júnior (1994) destaca 

três enfoques que correspondem a momentos históricos distintos. São eles: a) embelezamento 

urbano; b) renovação urbana; e c) revitalização urbana. Iremos nos deter mais neste último 

momento e seus desdobramentos, dada sua importância para nosso estudo. Antes, no entanto, 

esclareceremos alguns elementos caracterizadores de cada um dos casos. 

 O primeiro momento histórico, denominado embelezamento urbano, é marcado 

pela implementação do plano Haussmann, na cidade de Paris, no decênio de 1850. Segundo 

Del Rio (1991), esse momento é caracterizado pela reposição de velhas estruturas, ainda que 

com alguma relação com o existente. Ao que parece, a tônica do urbanismo que nasce com 

Haussmann repercute fortemente no mundo ocidental e países latinos. Tratava-se de uma 

atitude corretiva e saneadora, visando, sobretudo, implantar um novo padrão de estética 

urbana condizente com valores de uma classe ascendente, que se traduziam na reconstrução 

de novos edifícios em lugar de antigos, abertura e alargamento de avenidas, entre outras 

ações, criando, assim, as condições propícias para a afirmação dos valores dessa nova classe 

social perante o todo da população. Contudo, tais medidas não alcançam a amplitude 

devastadora do momento que se segue. 

 O segundo período histórico, denominado renovação urbana, é marcado pela 

prevalência dos ideais modernistas e inicia-se com a publicação da Carta de Atenas (1933), 

encerrando-se no início dos anos 1970, quando se acentuam as críticas aos paradigmas 

modernistas. Entre os tipos de intervenções que caracterizam este momento, está considerado, 

pelos críticos do assunto24, o mais arrasador e desastroso dos aqui apresentados, visto que  

 
[...] os conceitos e objetivos do Movimento Modernista surgem como uma resposta 
à crescente necessidade de expansão do capital financeiro, industrial e imobiliário e 
seu rebatimento nas esferas de produção e consumo urbanos” (SIMÕES JÚNIOR, 
1994, p.15). 

 

 Segundo os termos da Carta da Reabilitação Urbana Integrada, conhecida como 

Carta de Lisboa, a renovação urbana consiste na: 

 

                                                 
23 Ver Del Rio, 1991; Villaça, 1998. 
24 Ver Del Rio, 1991; Campos, 1995; Cunha, 1999; Simões Júnior, 1994, entre outros. 



26 
 

[...] demolição das estruturas morfológicas e tipológicas existentes em uma área 
urbana degradada e a sua conseqüente substituição por um novo padrão urbano, com 
novas edificações (construídas seguindo tipologias arquitetônicas contemporâneas), 
atribuindo uma nova estrutura funcional a essa área. Hoje, estas estratégias 
desenvolvem-se sobre tecidos urbanos degradados aos quais não se reconhece valor 
como patrimônio arquitetônico ou conjunto urbano a preservar (CARTA... 1995, 
p.3). 

 

 De acordo com Del Rio (1991), os ideais modernistas – caracterizados pelos 

conceitos da casa como máquina de morar e da cidade cumprindo as quatro funções básicas 

do morar, trabalhar, circular e recrear – estabelecem uma abordagem de intervenção bastante 

radical, induzida por um reducionismo conceitual que resulta em uma associação do termo 

renovação urbana a projetos marcados principalmente pela negação da cidade existente e 

desconsideração das condições específicas de implantação. Em áreas centrais, as intervenções 

implementadas, nesse período, são caracterizadas pelos objetivos maiores de valorização 

fundiária e conseqüente expulsão de populações de baixa renda, evidentes em inúmeras 

cidades de porte médio dos Estados Unidos. 

 Nos anos 1970, inaugura-se uma nova postura de intervenção, designada 

revitalização urbana, que, em reação à renovação urbana, busca referenciais mais humanos 

para o espaço público, além de incorporar práticas anteriores, superando-as na busca por uma 

nova vitalidade (econômica, social, cultural e físico-espacial) para áreas degradadas da cidade 

central. Ou seja, tal conceito é caracterizado pela valorização de marcos históricos e símbolos 

existentes através de políticas preservacionistas, pelo incremento de atividades turísticas e 

lúdicas, pela valorização econômica, pela ampliação de uma consciência ecológica25 e 

adaptação harmoniosa à vida contemporânea. 

 Segundo Del Rio (2001), o modelo de revitalização urbana do urbanismo 

contemporâneo: 

 
Por um lado [...] rompe com as práticas precedentes e distancia-se tanto dos projetos 
traumáticos de renovação quanto das atitudes exageradamente conservacionistas, ao 
mesmo tempo em que os incorpora e excede, em prol do renascimento econômico, 
social e cultural das áreas centrais. Pelo outro, ele permite a gestão da cidade 
segundo uma lógica neo-liberal, cuja prática urbanística passa a ser fragmentada e 
dispersa, de acordo com as oportunidades, as vantagens competitivas e as respostas 
de um mercado consumidor cada vez mais globalizado, embora de expressões 
localizadas como, por exemplo, na instituição de espacialidades propícias para 
novos pólos financeiros e imobiliários transnacionais, ou de intenso turismo 
cultural-recreativo. 

 

                                                 
25 A ver medidas contendo a emissão de poluentes, para citar apenas um exemplo. 
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 A revitalização urbana é definida pela CARTA... (1995, p.4) como a operação 

destinada a “relançar a vida econômica e social de uma parte da cidade em decadência. Esta 

noção, próxima da reabilitação urbana, aplica-se a todas as zonas da cidade sem ou com 

identidade e características marcadas”. Como vemos, o conceito de revitalização urbana se 

apóia em conceitos que surgem mais recentemente e correspondem a situações mais 

específicas. Veremos, no item seguinte, tal conceito e seus desdobramentos com mais 

detalhes. 

 

1.5 Revitalização urbana de centros históricos em conceito 

 

 Entre os muitos aspectos componentes da revitalização urbana de centros 

históricos, distinguimos as medidas de preservação de elementos de valor histórico, 

condizentes com espaços capazes de estabelecerem vínculos com o passado coletivo. 

Contudo, nessa nova postura de intervenção urbanística, existe a preocupação em não se inibir 

a modernidade e o crescimento econômico das áreas urbanas degradadas. Cunha (1999) 

observa que a intervenção, na cidade existente, não implica a sacralização de toda edificação 

antiga, mas considerar os fatores econômicos, culturais e sociais que as cidades suportam e 

refletem. A revitalização configura, portanto, uma nova postura que se opõe aos processos 

devastadores da renovação, assim como às atitudes exageradamente conservacionistas26. 

 Como observa Jarier Dolz (1998, p. 202), “[...] a los humanos habitantes no los 

podemos meter em museos o exposiciones [...]”. O mesmo autor acrescenta, é importante 

dotar as cidades de serviços necessários aos habitantes, pensando a cidade histórica como 

parte da cidade, que segue compondo sua própria história. É ainda destacada pelo autor, a 

importância das conservações e restaurações de edifícios singulares, inseridos nesses espaços, 

assim como a consideração das proporções e desenhos originais, respeitando, enfim, a história 

dos sítios históricos, com vistas a assegurar às futuras gerações testemunhos de nosso passado. 

O conceito de revitalização traz à tona a discussão de conciliar a preservação do patrimônio 
                                                 
26 Tais posturas chegam a limitar o crescimento econômico e as transformações naturais das sociedades e 
espaços, com suas legislações rigorosas e restritivas - em síntese, justificadas pela necessidade de resguardar 
bairros e edifícios antigos fadados à demolição. Além disso, como afirma Choay (2001), nas últimas décadas,  
ocorreu uma expansão do campo cronológico e expansão tipológica, nas quais se inscrevem os monumentos 
históricos, que passaram a considerar edificações com um passado cada vez mais recente (extrapolando as 
barreiras intransponíveis da era industrial) e edifícios modestos sem memória nem prestígio (que passaram a ser 
valorizados por disciplinas novas, como etnologia rural e urbana, história das técnicas, arqueologia medieval). A 
preocupação em preservar as edificações do século XX e com tipologias modestas gerou o que a autora 
denomina um complexo de Noé, que tende a abrigar na arca patrimonial o conjunto completo dos tipos de 
construção que passam a integrar o então corpus patrimonial. 
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cultural27, adaptando-o a conjuntura atual. As necessidades vigentes e os valores passam a ser 

considerados tanto quanto a conservação28 e o resgate da memória dos lugares. 

 Segundo Choay (2001, p.207, grifo da autora), “a mundialização dos valores e 

das referências ocidentais contribuiu para a expansão ecumênica das práticas patrimoniais”. 

O marco do início dessa expansão pode ser considerado a Assembléia Geral da UNESCO, 

realizada em 1972, que definia o conceito de patrimônio cultural universal com base no de 

patrimônio histórico, proclamando-se a universalidade do sistema ocidental de pensamento e 

de valores referentes a esse tema. Para os países dispostos a reconhecer a validade dos 

preceitos estabelecidos na Assembléia, a mesma criava uma série de obrigações, das quais 

Choay (2001, p.208) destaca algumas: “identificação, proteção, conservação, valorização e 

transmissão do patrimônio cultural às futuras gerações”. Entendemos que tais elementos 

correspondem às novas posturas que se estabeleciam referentes ao patrimônio histórico e, por 

conseguinte, ao conceito de revitalização urbana. 

 O conceito de revitalização urbana configura, segundo Cunha (1999)29, um 

processo integrado, estabelecido numa área que se pretende manter ou salvaguardar. 

 
Envolve o restauro ou conservação dos imóveis, a que alguns chamam de 
reabilitação física, e a dinamização do tecido econômico e social, chamada 
revitalização funcional (a manutenção de um bairro implica a conservação das suas 
características funcionais e o aumento da sua capacidade de atração, quer para as 
pessoas que lá habitam quer para o exercício de atividades econômicas e sociais 
compatíveis com a residência) (CUNHA, 1999, grifo nosso). 

 

 Trata-se, portanto, de um conceito interdisciplinar, no qual o físico e o 

funcional se complementam. Como confirma Vaz (1995), os caracteres políticos, sociais e 

ambientais são inerentes ao conceito de revitalização urbana, além dos critérios funcionais. 

Para Vaz (1995), cinco características distinguem as intervenções de revitalização urbana: 

 
a) humanização dos espaços coletivos produzidos; b) valorização dos marcos 
simbólicos e históricos existentes; c) incremento dos usos de lazer; d) incentivo à 
instalação de habitações de interesse social; e) preocupação com aspectos 

                                                 
27 De acordo com a Constituição brasileira de 1988, artigo 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". 
28 De acordo com SALAMANCA (1987, p.52), a conservação “consiste en el mantenimiento en su estado actual, 
de edifícios, conjuntos, elementos, mobiliário urbano, morfologia y trama viaria". 
29 A autora refere-se à revitalização, reutilização e reabilitação como termos de significados semelhantes e 
pertencentes a um único momento histórico. 
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ecológicos; e f) participação da comunidade na concepção e implantação (VAZ, 
1995). 

 

 A revitalização urbana não se limita a produzir belas imagens, mas estruturar 

áreas degradadas em seus aspectos sociais e econômicos, considerando a sua salvaguarda e 

integração na vida contemporânea como elementos fundamentais na planificação das áreas 

urbanas e do planejamento físico-territorial. 

 
Além dos evidentes objetivos de recuperação do patrimônio e de ampliação da base 
econômica dos centros urbanos, estas novas posturas de intervenção geralmente 
caminham coincidentes aos objetivos maiores de promoção da habitação e do 
turismo (DEL RIO, 1991, p.38). 

 

 Sobre as tendências de busca por um reequilíbrio de áreas centrais degradadas, 

Cerasi (1990, p.176, grifo do autor) coloca: 

 
[...] residencia y actividades culturales van siendo introducidas para dar un 
“semblante humano” a una disposición que sigue siendo fundamentalmente la 
misma y para impedir que lás áreas centrales pierdan su “vitalidad” de noche y los 
finales de semana. 

 

 Observa-se, contudo, que instrumentos diversos se integram ao conceito de 

revitalização. Destacamos, a Operação Urbana e o Estatuto da Cidade. O primeiro vem 

sendo utilizado, com satisfatórios resultados, em muitos casos de intervenções de revitalização 

urbana em centros históricos, tanto no âmbito internacional como nacional, com destaque para 

os casos de Baltimore (EUA) e Rio de Janeiro (BR) – experiências que serão tratadas adiante 

–, podendo ser considerado um instrumento consagradamente eficaz para se alcançar 

objetivos previamente planejados. O segundo instrumento, mais recente, configura-se uma 

esperança no que tange a integração do problema da preservação do patrimônio com as 

questões urbanas das cidades como um todo. Contudo, ainda não é possível avaliar as reais 

contribuições que o referido Estatuto poderá trazer para o patrimônio, visto que, quase não foi 

posto em pratica. Cabe destaque, ainda, para as parcerias do poder público com segmentos 

organizados da população na elaboração de políticas públicas e com o setor privado, como 

características marcantes dos programas e projetos de revitalização urbana. Vaz (1995) 

destaca o caráter amplo do conceito de revitalização urbana e menciona alguns tipos de ações 

componentes do processo, tais como: 

 
a) a reabilitação de áreas abandonadas; b) a restauração do patrimônio histórico e 
arquitetônico; c) a reciclagem de edificações, praças e parques; d) o tratamento 
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estético e funcional das fachadas de edificações, mobiliário urbano e elementos 
publicitários; e) redefinição de usos e de vias públicas; f) melhoria do padrão de 
limpeza e conservação dos logradouros; g) reforço da acessibilidade por transporte 
individual ou coletivo, dependendo da situação; e h) organização das atividades 
econômicas. 

 

 A expressão revitalização urbana corresponde, como podemos observar, a um 

momento histórico que naturalmente abrange diversos tipos específicos de intervenção. Nesse 

contexto, vale esclarecer algumas terminologias que definem especificidades de cada tipo de 

intervenção – condizentes com as diversas realidades existentes – que compõe esse momento 

histórico. Destacamos reabilitação urbana e requalificação urbana, adotando como referência 

as definições fornecidas pela Carta de Lisboa30, aceita no Brasil. 

 Antes de prosseguirmos com definições, cabe uma observação de Moreira 

Ortega (2001) acerca da importância das cartas de recomendações de cada vez mais cidades e 

países em relação à conservação de seu patrimônio – cartas amplamente utilizadas por 

estudiosos e gestões locais como referências. São vários os eixos que orientam a abordagem 

do tema da gestão de centros históricos, entre os quais, no início do século XXI, não se pode 

deixar de reconhecer, primeiro, a relação do local com o global e, segundo, o 

desenvolvimento econômico com a preservação. Com destaque para o primeiro, a autora 

reconhece ser imprescindível considerar a incidência do fenômeno da globalização nas 

especificidades dos países, regiões e cidades. As relações globais influem de forma expressiva 

sobre o local. Uma influência nem sempre positiva. Por outro lado, as concepções de 

conservação e revitalização urbana estão cada vez mais acessíveis: 

 
[...] ya que nada hay más global en este tiempo que las declaraciones de cada vez 
más ciudades y países en relación con la conservación de su patrimonio, suceso que 
ha posibilitado el intercambio de experiencias y de tecnologia mediante el 
conocimiento de planes y modos de intervención. El gran reto más bien se centra en 
la capacidad para descifrar cuáles son los elementos locales que deben sobrevivir e 
incorporarse y, sobre todo, cómo hacerlo. (MOREIRA ORTEGA, 2001, p. 153-
154). 

 

 Featherstone (1997) observa que o global e o local não podem ser encarados 

como dicotomias separadas no espaço e no tempo, mas como processos inextricavelmente 

ligados na atual fase. Segundo o autor, a globalização se relaciona com uma lógica 

totalizadora, que parte do pressuposto que existem alguns processos fundamentais de 

integração global. Tal realidade corresponde, principalmente, aos processos universalizantes 

                                                 
30 Definida no I Encontro Luso-brasileiro de Reabilitação Urbana: Centros Históricos, realizado no período de 21 
a 27 de outubro de 1995. 



31 
 

das tecnologias de comunicação, os fluxos de informação, das finanças e das mercadorias. 

Num mundo globalizado, as experiências construídas tornam-se necessariamente divorciadas 

das locações físicas em que se vive e trabalha. Dessa forma, o localismo e as culturas locais 

inevitavelmente cedem à idéia do mundo como um lugar único. Os Estados-Nação, blocos e 

civilizações passam a ter um contato maior, criando, como o autor se refere, um espaço 

dialógico. O que não significa que os Estados-Nação participantes e outros agentes possam ser 

vistos como parceiros iguais. Ao contrário, as relações de interdependências são reforçadas, 

em função de realidades econômicas e condições de competição. 

 Desse modo, cabe-nos ter sempre claro, os conceitos que estamos tratando são 

pensados e repensados para realidades diversas. Portanto, as cartas, que já foram referências 

prioritárias, hoje, dividem sua importância com outras fontes – congressos científicos, 

intercâmbios de técnicos, literatura –, possibilitando interpretações diversas e avanços na 

preservação das especificidades locais. Mas voltemos às nossas definições.  

 Então, reabilitação urbana, segundo a CARTA... (1995, p.4), pode ser definida 

como uma: 

 
[...] estratégia de gestão urbana que procura requalificar a cidade existente através de 
intervenções múltiplas destinadas a valorizar as potencialidades sociais, econômicas 
e funcionais a fim de melhorar a qualidade de vida das populações residentes; isso 
exige o melhoramento das condições físicas do parque construído pela sua 
reabilitação e instalação de equipamentos, infraestruturas, espaços públicos, 
mantendo a identidade e as características da área da cidade a que dizem respeito. 

 

 Destacamos que tal conceito tem como referência maior o objetivo de 

melhorar, em seu caráter mais amplo, as condições de habitabilidade da população residente. 

Entretanto foram identificados nas CONCLUSÕES... ([1995b], p.331-332)31 casos específicos 

de centros históricos, os quais são agrupados em quatro grandes tipos, a saber: 

 
a) áreas residenciais com população enraizada [...]; b) áreas residenciais com 
ocupação recente por populações de fracos recursos e grupos marginalizados [...]; c) 
áreas não residenciais com atividades em declínio, em que a reabilitação deverá 
orientar-se para a revitalização; [e] d) as mesmas áreas não residenciais, mas já 
abandonadas, em que a reabilitação visará a requalificação urbana. 

 

 Chamamos a atenção para o fato de que o conceito de reabilitação urbana 

torna-se amplo em seu caráter específico, na medida em que reconhece elementos 

fundamentais à compreensão e eficácia de planos de ação norteados por tal conceito. Sobre 

                                                 
31 Conclusões Gerais do I Encontro Luso-Brasileiro de Reabilitação Urbana: Centros Históricos. 
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isso, Carlos Babiano e Grondona (1989, p.104) afirmam que “[...] el concepto de 

rehabilitación parece que encuentra su sentido amplio en una relación de tipo dialéctico entre 

el todo y las partes, entre la ciudad y sus casas”. Ou seja, inclui o aspecto social dos habitantes 

do fragmento urbano, considerando todos os fatores relacionados com a habitabilidade dessa 

população, indo, dessa forma, além das intervenções isoladas, aos espaços públicos e obras 

restritas as fachadas dos edifícios. 

 Concernente à requalificação urbana, a CARTA... (1995, p.4) inicia destacando 

que a mesma se aplica, sobretudo, em locais funcionais, diferentes da habitação, e define que 

“trata-se de operações destinadas a tornar a dar uma atividade adaptada a esse local e no 

contexto atual”. 

 Atualmente, existe unanimidade entre os conceitos aplicados a centros 

históricos no que tange à importância de adaptabilidade destes espaços às necessidades atuais. 

Vale mencionar, tais conceitos podem variar, em sua aplicabilidade prática, de lugar para 

lugar. Como esclarece o seguinte fragmento32: 

 
[...] podemos afirmar que a diferença basilar entre a Reabilitação Urbana [do qual 
em parte entendemos como revitalização] praticada no Brasil em geral e a que tem 
sido posta em prática em Lisboa, se prende essencialmente com o facto de no Brasil 
se promover fundamentalmente a recuperação do patrimônio edificado e a 
revitalização comercial e cultural dos Bairros Históricos, enquanto que, em Lisboa, a 
Reabilitação Urbana é indissociável da problemática social dos seus Bairros e do 
destino das suas populações residentes (CONCLUSÕES... , [1995a], p.324). 

 

 Como observa Moreira Ortega (2001, p. 154), vale ressalvar que a reabilitação 

de uma área histórica configura um processo, nunca uma ação concluída. É o que se verifica 

em cidades muito antigas, em que se segue analisando e criticando o que já foi realizado ao 

longo do tempo e buscando respostas para as questões que constantemente emergem. 

 

1.6 Redefinições e manifestações recentes de intervenções em centros históricos 

 

 Este item baseia-se na discussão feita por Françoise Choay (2001), em sua obra 

“A alegoria do patrimônio”, no que tange às práticas e entendimentos recentes, relativos ao 

patrimônio histórico. A seguir, expomos sua análise concernente ao capítulo VI, da referida 

obra, denominado: Patrimônio Histórico na Era da Indústria Cultural. 

                                                 
32 Retirado dos Anais do I Encontro Luso-Brasileiro de Reabilitação Urbana de Centros Históricos. 
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 Como descreve a autora, desde meados do século XX, vem ocorrendo uma 

expansão crescente do público visitante dos monumentos históricos. Um fenômeno com 

origem na democratização do saber (herdada do iluminismo e reanimada pelo modernismo) e 

no desenvolvimento da sociedade do lazer (e de seu correlato, o turismo cultural33). Nesse 

contexto, os monumentos e o patrimônio histórico assumem dupla função, pois se configuram 

instrumentos de transmissão de saber e prazer, assim como se constituem produtos culturais, 

fabricados, empacotados e consumíveis. O patrimônio edilício e centros históricos passam, 

progressivamente, a ser encarados como recurso econômico de muitas cidades, como revela o 

seguinte fragmento do discurso do Ministro do Turismo francês em 09 de setembro de 1986 

(apud CHOAY, 2001, p.211): “nosso patrimônio deve ser vendido e promovido com os 

mesmos argumentos e as mesmas técnicas que fizeram o sucesso dos parques de diversões”, 

secundado por um de seus colaboradores: é “passar do centro antigo como pretexto ao centro 

antigo como produto”. 

 O advento da exploração econômica do patrimônio edificado emerge 

simultaneamente ao surgimento da civilização da imagem, em detrimento do testemunho da 

palavra e da escrita, criando de forma ostentosa uma nova linguagem. O patrimônio configura 

um instrumento de análise do mundo e suporte da memória, adequando-se, convenientemente, 

aos novos ritmos capitalistas. Harvey (1999, p.321) acrescenta que as intervenções de 

revitalização urbana não configuram “[...] uma afirmação de verdade total, e sim uma 

tentativa de chegar a um acordo com as verdades históricas e geográficas que caracterizam o 

capitalismo, tanto em geral como em sua fase presente”. 

 De acordo com Choay (2001), a valorização surge como palavra de ordem nas 

práticas de revitalização urbana de centros históricos, porém a ambivalência da expressão é 

preocupante, na medida em que aponta para um antagonismo entre dois sistemas de valores e 

conservação: a) uma tendência que luta pelo respeito ao monumento histórico e b) outra que 

busca rentabilidade e um vão prestígio. 

 A partir da Carta de Nairóbi (1976), a questão da integração dos conjuntos 

históricos à vida coletiva vigente alcança âmbitos internacionais e, até hoje, continua a ser a 

argumentação mais completa em favor da reintegração destas áreas ao contexto 

                                                 
33 “El turismo cultural es aquella forma de turismo que tiene por objeto, entre otros fines, el conocimiento de 
monumentos y sitios histórico-artísticos. Ejerce un efecto realmente positivo sobre éstos en tanto en cuanto 
contribuye - para satisfacer sus propios fines - a su mantenimiento y protección. Esta forma de turismo justifica, 
de hecho, los esfuerzos que tal mantenimiento y protección exigen de la comunidad humana, debido a los 
beneficios socio-culturales y económicos que comporta para toda la población implicada” (ICOMOS..., 1976). 
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contemporâneo. “O valor social do patrimônio menor34 e das malhas históricas, já 

reconhecido por Giovannoni, é avaliado à luz de interesses imobiliários e turísticos, cujo 

extraordinário desenvolvimento ele mal podia imaginar” (CHOAY, 2001, p.223). 

 A valorização da cidade antiga tornou-se um consenso entre as nações. 

Entretanto, existe uma multiplicidade de casos e tipos de intervenção, recentes na cidade 

histórica, que se distinguem em suas concepções, princípios e objetivos, que não devem ser 

confundidos, são os casos: a) das cidades grandes; b) das pequenas; c) das economicamente 

prósperas; d) das em crise; e) das cidades em que o patrimônio não passa de um elemento de 

prestígio; e f) das que esse patrimônio constitui seu principal recurso. 

 
Ora a cidade histórica, assim como o monumento individual, é transformada em 
produto de consumo cultural – reutilização ambígua, no melhor dos casos lúdica, e 
que dissimula sua natureza museal –, ora pode ser destinada a fins econômicos que 
se beneficiam simbolicamente de seu status histórico e patrimonial, mas que a ela 
não se subordinam (CHOAY, 2001, p.224). 

 

 Referente ao primeiro tipo, vê-se o centro antigo iluminado e maquiado com 

fins de embelezamento e palco de festas, comemorações, shows que atraem um número cada 

vez maior de visitantes, ainda que estes sejam atraídos mais pela engenhosidade dos 

animadores culturais35 que por qualquer outro motivo. 

 
A indústria patrimonial desenvolveu [inúmeros] recursos de embalagem que 
também permitem oferecer os centros e os bairros antigos como produtos para o 
consumo cultural. Estados e municípios a eles recorrem, de forma reservada e 
discreta ou abertamente, em razão de suas opções sociais e políticas, mas sobretudo 
de acordo com a natureza (dimensões, caráter, recursos) do produto a ser lançado e 
segundo a importância relativa da renda que se espera obter (CHOAY, 2001, p.224). 

 

 A indústria do patrimônio histórico e arquitetônico impõe-se às práticas com 

vocação pedagógica e democrática não lucrativas, representando, hoje, de forma direta ou 

indireta, parte crescente do orçamento e da renda de muitas nações. Em alguns casos, tornam-

se a própria sobrevivência e futuro econômico de estados, regiões e municípios. Tal 
                                                 
34 Patrimônio menor corresponde a expressão arquitetura menor, criada, em 1913, pelo italiano Gustavo 
Giovannoni. Trata-se de um conceito que reconhece o conjunto arquitetônico existente e antigo como uma nova 
categoria de monumento. Ou seja, a malha urbana composta tanto pelos edifícios singulares (igrejas, conventos, 
prédios públicos) como pelos prédios menores e anônimos (pertencentes a cidadãos comuns) passa a ter valor 
histórico. 
35 Segundo Choay (2001, p.211), “animadores culturais” é denominação aplicada às pessoas que utilizam a 
engenharia cultural, expressão utilizada nos documentos oficiais do Ministério da Cultura francês, e que 
corresponde a um “vasto empreendimento público e privado, a serviço do qual trabalham grande número de 
animadores culturais, profissionais da comunicação, agentes de desenvolvimento, engenheiros, mediadores 
culturais”, com a tarefa de criar mecanismos de atratividade e exploração dos monumentos, a fim de multiplicar 
o número de visitantes. 
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empreendimento, contudo, traz efeitos secundários, em geral perversos. A transformação do 

patrimônio histórico em produto de consumo cultural, assim como o fato de ser alvo de 

investimentos do mercado imobiliário, tende a excluir dele as populações locais ou não 

privilegiadas e, com elas, suas atividades tradicionais e cotidianas. Tal realidade  aparece na 

própria descaracterização de parte da identidade local, na medida em que desconsidera 

aspectos sociais importantes, integrantes da composição mais ampla do conjunto, além de 

distanciar-se de preceitos de preservação histórica. 

 Nesse sentido, Urry (1996) chama a atenção para a conversão de centros 

históricos em objetos de olhar do turista, o que não corresponde a uma preservação que vise 

manter espaços públicos e conjuntos arquitetônicos no contexto contemporâneo de morfologia 

urbana, mas os conservar de forma a torná-los atrativos turísticos e geradores de divisas. O 

objetivo principal, conforme essa ótica, apóia-se na lógica de transformar o passado numa 

mercadoria. Tal fato, segundo o autor, produz controvérsias, à proporção que, através de 

diversos mecanismos – principalmente visuais, entre os quais a arquitetura é intensamente 

utilizada –, estabelece leituras superficiais, de fácil compreensão e selecionadas. 

 Urry (1996) acrescenta que a tradição passa a ser valorizada e até produzida 

como elemento de consumo nas últimas décadas. Ou seja, a tradição passa a ser fabricada 

tanto quanto uma mercadoria. A emergência da tradição atribui-se, entre outros fatores, à crise 

de valores, intensificada com as novas lógicas de consumo que se estabelecem a cada dia no 

mundo. “O desenvolvimento da tradição envolve não apenas a reafirmação de valores que 

eram antidemocráticos, mas também uma exaltação do declínio através de uma repressão à 

cultura do presente” (URRY, 1996, p.149). Outro fator que concorre para a valorização de um 

sentimento de nostalgia é o próprio envelhecimento da população ocidental do planeta36. O 

mesmo autor observa que existe uma distinção entre a história autêntica e contínua e a 

tradição (passada, morta e segura). “Esta última, em resumo, mascara as desigualdades sociais 

e espaciais, introduz um consumismo e uma comercialização superficiais e pode, em parte, 

destruir elementos ou artefatos que, supostamente, estão sendo conservados” (URRY, 1996, 

p.150). 

 Outro efeito perverso da valorização dos centros antigos é o que Choay chama 

de banalização dos espaços. As intervenções baseadas nesse princípio, ao invés de 

contribuírem para preservar as diferenças locais, contribuem para homogeneizar os sítios 
                                                 
36 Dados da Divisão Populacional da Organização das Nações Unidas (ONU) e da Organização Mundial de 
Saúde (OMS) mostram que, desde a década de 1950, os países economicamente desenvolvidos vêm passando 
por uma significativa alteração demográfica, que alcançou seu marco em meados do ano 2000, em que o número 
de pessoas com mais de sessenta e cinco anos superou o de crianças e adolescentes. 
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históricos entre si, de forma que os turistas e empresas multinacionais, ao visitarem ou se 

instalarem nessas áreas, identificam elementos tão semelhantes entre os vários centros de 

cidades existentes – e que passaram por intervenções análogas – que se sentem em casa. A 

esses efeitos, somam-se a própria ameaça da degradação e, em conseqüências extremas, 

extinção desses espaços, pois o crescente fluxo de visitantes – aliado às próprias intempéries 

da natureza, aos usos, as guerras, a poluição ambiental, entre outros fatores – põe em risco o 

patrimônio edilício existente. 

 Existem ainda os efeitos perversos da relação do público com a herança 

arquitetônica. É certo que a indústria patrimonial responde às finalidades lúdicas e confere um 

status social a estas áreas, mas em sacrifício do acesso aos valores intelectuais e estéticos que 

há no patrimônio histórico. Diferente do que afirmam os discursos institucionais e midiáticos 

– de que os valores artísticos e relacionados ao conhecimento não sofreram mudanças –, o 

vasto público que espera do patrimônio mais que uma distração (um contentamento gerado 

pelo conhecimento histórico e pelos prazeres da arte), em geral, é enganado por 

intermediadores que, antes de tudo, estão a serviço de uma indústria de ilusões. O diálogo 

entre os edifícios de valor histórico e artístico e o público é negado. “Assim, a frustração do 

grande público interessado nos valores da história e da arte dos monumentos e dos conjuntos 

históricos pode [...] ser incluída na lista dos efeitos perversos da industrialização do 

patrimônio” (CHOAY, 2001, p.232). 

 Uma nova postura, secundária relativamente à conservação do patrimônio 

arquitetônico, estabelece-se, com vistas a conter os efeitos destrutivos da exploração 

econômica dos centros antigos e monumentos, é o que Choay denomina conservação 

estratégica. Em princípio, o controle do fluxo de visitantes inicia uma série de providências 

que visam conter a auto-destruição a que estão ameaçadas essas áreas. Destacam-se ainda: a) 

outros dispositivos de controle; b) medidas pedagógicas e c) políticas urbanas. Segundo 

Choay (2001), as duas primeiras poderiam contribuir para conter os efeitos destrutivos a que 

estão sujeitos o patrimônio arquitetônico, mas se tratam de ações pontuais. A implementação 

de uma verdadeira política para centros e bairros antigos se faz necessária, o que exige uma 

reflexão profunda sobre a urbanização atual. 

 Giovannoni (apud CHOAY, 2001, p.236) adverte para o fato de que: “os 

centros e os bairros antigos só poderão ser conservados e integrados à vida contemporânea se 

sua nova destinação for compatível com sua morfologia e com as suas dimensões”. A 

reapropriação das malhas antigas pela população, aliada à implantação de serviços de apoio 

(pequenas lojas, escolas, dispensários), supõe um caminho condizente com a causa da 
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proteção estratégica, pois se configuram numa tomada de consciência geral, com risco apenas 

de degradações superficiais. Diferente dos perigos que o uso cultural e turístico implicam 

(como os serviços terciários maiores). Vejamos, a seguir, algumas experiências concretas de 

revitalização urbana de áreas centrais. 



CAPÍTULO 2 – INTERVENÇÕES DE REVITALIZAÇÃO URBANA EM CENTROS 

HISTÓRICOS NAS DÉCADAS DE 1980 E 1990 

 

2.1 Alguns casos referenciais de intervenção em centros históricos 

 

 Para a reflexão que nos propomos desenvolver neste trabalho, parece-nos tarefa 

imprescindível discorrer sobre algumas experiências de revitalização em áreas urbanas 

centrais. Entendemos que o exemplo facilita a assimilação e a compreensão das análises 

conceituais aqui apresentadas, como também – em reunindo ações concretas – nos possibilita 

um exercício de comparação entre as experiências analisadas e o caso da Ribeira em 

Natal/RN, nosso objeto de estudo. 

 Relacionar os resultados alcançados em gestões de áreas centrais e históricas de 

outras cidades, no âmbito internacional e nacional, com o nosso estudo de caso, constitui uma 

alternativa metodológica para a análise do que vem ocorrendo ou poderá acontecer, em nossa 

cidade, no que se refere à temática da revitalização urbana de centros. O conjunto de 

informações reunidas nesta parte do trabalho torna possível, entre outras coisas, compreender 

que o modelo chamado de revitalização urbana não é estático, mas, de acordo com sua própria 

definição, um processo dinâmico. A idéia não é reproduzir diretamente o que foi realizado em 

uma ou outra cidade, mas apreender a complexidade do tema e seu tratamento, considerando 

certas experiências como referências para a construção de uma estratégia de gestão mais 

condizente com o objeto em estudo. Afinal, questões culturais, sociais e urbanas estão longe 

de ter respostas definitivas. O levantamento das intervenções selecionadas neste trabalho nos 

dará suporte para situarmos, com mais propriedade, o que vem ocorrendo no bairro Ribeira, 

em Natal, e indicarmos possíveis caminhos a seguir. 

 Entre as experiências abordadas de áreas centrais encontram-se alguns casos de 

internvenção em áreas portuárias, que embora apresente particularidades aproxima-se 

intimamente da questão dos centros históricos e sítios derrelitos, assunto sobre o qual 

voltaremos adiante. Para tanto, elegemos alguns exemplos que julgamos significativos e que 

podem contribuir com nosso estudo. 

 No âmbito internacional, a propósito das operações de reconversão de 

waterfronts – as intervenções em áreas portuárias ou a margem de rios urbanos –, a literatura  

 



39 
 

existente distingue as experiências norte-americanas37 como criadoras de um modelo 

referencial difícil de evitar. Para efeito de nosso estudo, elegemos Baltimore, estado de 

Maryland, costa leste dos Estados Unidos, por seu caráter pioneiro e por reunir subsídios 

particularmente importantes para nossa análise. 

 No contexto europeu, elegemos as cidades de Londres, capital da Inglaterra e 

Reino Unido, e Sevilha, capital da comunidade autônoma de Andalucía, no sul da Espanha. O 

modelo aplicado, na capital britânica, é de grande relevância para este estudo, visto que se 

configura, segundo Hall (1988), como um modelo que pode resultar em pleno vigor 

econômico, embora não se coadune com as modernas convenções britânicas de bem estar 

social. É o que o autor considera – em termos de uma solução possível – um modelo extremo, 

observando que uma estratégia com ênfase na privatização pode constituir um equívoco 

perigoso. A escolha do caso de Sevilha se justifica por ser um referencial europeu de 

intervenção mais voltada para a conservação, preservação e reabilitação do patrimônio 

cultural de um extenso e rico centro histórico, cuja intervenção considerou questões culturais, 

sociais e econômicas. Ainda no contexto internacional, elegemos o caso de Quito, no 

Equador, por se tratar de um exemplo bem distinto dos casos mencionados, seja pela realidade 

econômica do país em que ocorreu, seja por estar mais próximo do Brasil. O caso da 

reabilitação no centro histórico de Quito é um valioso exemplo de como enfrentar o tema da 

preservação diante de problemas sociais, políticos e econômicos típicos de países em 

desenvolvimento. 

 No âmbito nacional, elegemos os casos do Rio de Janeiro e São Paulo, na 

região sudeste, Salvador e Recife, na região nordeste, por se destacarem nos resultados 

alcançados e ainda por repercutirem internacionalmente como experiências referenciais. 

Selecionamos do mesmo modo o  caso de São Luis, também localizado no nordeste brasileiro, 

pela tradição e peculiaridade de seu programa. 

 Portanto, neste item, trazemos uma breve descrição de cada caso, considerando 

os seguintes aspectos gerais: a situação inicial encontrada38; as intervenções realizadas ou 

planejadas através de instrumentos de gestão (planos, programas, projetos, leis, entre outros); 

os atores sociais envolvidos (setor público, privado, sociedade civil) e os resultados positivos 

e negativos. Apresentamos também aspectos singulares de cada experiência, relevantes para a 

análise desenvolvida no item 2.2 deste capítulo, no qual destacamos as estratégias mais 

utilizadas nas áreas, possibilitando uma inter-relação com nosso estudo de caso. Por fim, 

                                                 
37 Principalmente as de Boston, São Francisco, Baltimore e Vancouver. 
38 Referente aos aspectos sócio-econômicos, culturais e urbanos. 
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fazemos uma abordagem teórica do papel do poder público municipal hoje, a fim de servir de 

referente para a abordagem que faremos na análise de nossos dados. 

 As nossas principais fontes de informação foram a bibliografia existente e as 

visitas in loco a algumas das áreas de experiências, que tivemos oportunidade de realizar no 

decorrer da pesquisa.  

 

2.1.1 Alguns casos internacionais de referência (Baltimore, Londres, Sevilha e Quito) 

 

Baltimore 

 O caso de Baltimore – reconhecido como pioneiro e bem sucedido39 – tornou-

se uma referência de intervenção em áreas centrais e mais precisamente em áreas portuárias 

degradadas. Nos anos 1950, as áreas centrais de Baltimore – um porto ultrapassado – 

encontravam-se em grave declínio, com inúmeros armazéns e edificações subutilizados ou em 

desuso e uma evidente marginalização e empobrecimento de sua população. A fim de 

combater tal realidade, em meados da referida década, por iniciativa privada, foi promovido 

um plano diretor junto à firma consultora de David Wallace, no qual se incluía o primeiro 

projeto de renovação para a área central, denominado Charles Center. No início da década de 

1990, como assinala Del Rio (1990), o mencionado empreendimento, que abrange 13 ha de 

trama urbana com o primeiro prédio – de Mies Van der Rohe, 196140 –, já era reconhecido 

como um sucesso. 

 Como bem descreve Del Rio (1990), os fatores e as concepções de maior 

impacto que nortearam as ações e estratégias aplicadas, com a finalidade de revitalizar as 

mencionadas áreas, foram: “o interesse do grupo empresarial local, o espírito empresarial da 

Prefeitura, a conjunção de esforços entre o setor público e privado, e a qualidade do programa 

e do projeto [...]” (DEL RIO, 1990, p.146). A qualidade do espaço construído, mistura de usos 

e a reciclagem de edifícios históricos também são fatores apontados como relevantes. O 

marketing do projeto o fez repercutir nacionalmente, influenciando uma série de novos 

programas e projetos para Baltimore e outras cidades norte americanas. Em meados da década 

de 1960, a Prefeitura iniciou o programa de renovação da área interior portuária (inner 

harbor). 
                                                 
39 A expressão refere-se ao fato das intervenções nesta cidade terem alcançado os objetivos maiores de atrair 
grandes contingentes de visitantes e valorizar economicamente a área. Contudo, existem muitas discussões e 
controvérsias em torno dos limites desse “sucesso”. 
40 Vencedor de concurso público realizado pela Prefeitura de Baltimore, cujo prestígio internacional de Mies 
Van der Rohe chamou a atenção da mídia para o que estava ocorrendo em Baltimore. 
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A implementação da revitalização da cidade e de seu centro permitiu que Baltimore 
transformasse a sua imagem de decadente e feia; atualmente oferece alta qualidade 
físico-espacial, um forte setor de comércio e serviços, e uma animada e atrativa 
mistura de usos recreativos, tornando-a um atrativo turístico regional e nacional 
(DEL RIO, 1990, p.146). 

 

 Estima-se que o conjunto de empreendimentos e atividades41 da área renovada 

de Inner Harbor atraia uma totalidade de usuários superior à Disneylândia42. A exemplo de 

empreendimentos que contribuíram para atrair visitantes a área portuária da cidade podem ser 

mencionados o aquário nacional de Baltimore, a fragata histórica Constellacion, entre outros 

(figura 02). Outro reconhecido esforço bem-sucedido em Inner Harbor é o de atrair novos 

moradores e empreendimentos habitacionais. Destaca-se o pioneiro programa de urban 

homesteading, que inspira programas similares até hoje. Trata-se de oferecer imóveis 

abandonados43 a famílias não proprietárias de outro imóvel na cidade por um preço simbólico 

de US$ 1,0 (um dólar). Aos beneficiados, foram disponibilizadas linhas de financiamento 

através da Prefeitura, desde que os mesmos se comprometessem em não revender – em dois 

anos – as edificações e recuperá-las, em um nível mínimo predeterminado, num prazo 

máximo de seis meses.  

 O bairro histórico de Fells Point, marginal ao rio Patapsco, destaca-se por 

constituir um dos resultados que alcançou maior êxito em Baltimore e compõe uma área de 

renovação da cidade.  

 
Os reflexos desta onda de revitalização, traduzidos principalmente na valorização do 
solo, tornaram necessária uma atuação de maior controle urbanístico para que o 
desenvolvimento a se fazer sentir no bairro não fosse destrutivo com o seu 
patrimônio arquitetônico e ambiental (DEL RIO, 1990, p.147). 

 

 Se comparada com novas instalações portuárias – com maiores calados e áreas 

de retaguarda –, a infra-estrutura obsoleta da área do porto de Fells Point reduziu sua 

movimentação de cargas, possibilitando a área ser utilizada com os usos residenciais e de 

serviços. Antigas fábricas passaram a ser reabilitadas se convertendo em condomínios 

residenciais principalmente para jovens profissionais e estudantes. Além disso, a forte 

identidade do lugar antigo, seu rico patrimônio edilício, a mescla de usos, somados a atrativos 

                                                 
41 Entre restaurantes, lojas, Museu de Ciências e Planetário, Centro de Convenções, hotéis, Aquário Nacional, 
Marinas Públicas, jardins e as inúmeras atividades de animação. 
42 “Baltimore atrai 22 milhões de visitantes por ano, 7 milhões dos quais são turistas [...]” (HALL, 1988, p.415). 
43 Resultantes de um grande projeto viário estadual suspenso. 
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lúdicos – com destaque para bares e restaurantes –, passaram a atrair um significativo número 

de visitantes, principalmente à noite e nos finais de semana. 

 Em 1969, parte do bairro Fells Point foi declarado Distrito Histórico Nacional 

(figura 03). Essa condição, todavia, mais serviu como meio de captação de financiamentos 

que para proteção contra demolições indevidas. Até meados dos anos 1970, sucessivas 

pressões de comunidades locais e Prefeitura evitaram a construção de anéis rodoviários 

estaduais que ameaçavam grande faixa do bairro, demonstrando a força da comunidade 

organizada na transformação do espaço e, portanto, sua importância no processo. Os anéis 

rodoviários não foram construídos e, logo em seguida, inicia-se um processo de construção de 

unidades habitacionais, orientado por um plano diretor com regulamentos mais específicos 

que os existentes. Porém, poucas intervenções foram efetivadas. Em 1975, foi aprovado o 

Plano de Renovação Urbana para Fells Point, que, de uma maneira geral, objetivava alcançar 

resultados de reanimação e valorização do solo urbano a partir da colaboração conjunta com a 

comunidade local, empresários e poder público. 

 Até 1986, cerca de 700 unidades residenciais foram construídas, reciclando-se 

velhas estruturas e edificando-se novas em espaços vazios, mescladas com usos mistos e de 

lazer, gerando também uma tendência de aumento de empregos nos serviços e comércio 

varejista que se instalaram no local. Porém, foi em 1984, a partir da preocupação decorrente 

da aquisição de grandes áreas no bairro, por um mesmo empreendedor, que se verifica o 

desencadeamento de um significativo plano de urbanismo: 

 
[...] no sentido de desenvolver estudo e proposta de desenho urbano para a área 
ribeirinha ameaçada, de maneira que pudesse gerar diretrizes a serem eventualmente 
incorporadas à legislação existente ou mesmo substituí-la naquele trecho. O “status” 
institucional de Fells Point como área de renovação urbana e a urgência da questão 
justificava um tratamento prioritário (DEL RIO, 1990, p.149). 

 

 Pretendia-se atender a três partes interessadas: o poder público, o setor 

empresarial e a comunidade local, cabendo ao primeiro o papel de negociador e mediador de 

interesses entre os demais. 

 No tocante aos empreendimentos residenciais, antigos edifícios passaram a ser 

reabilitados e alguns espaços vazios serviram a novas edificações, sempre respeitando 

critérios preestabelecidos. Os estudos da morfologia e da paisagem (tipologias, usos, 

volumetrias e plantas) nortearam as propostas – dos empreendimentos possíveis na área – que 

intentavam também preservar as características locais. A idéia de edificações de uso misto – 

destinando espaços para comércios no térreo e residências nos demais pavimentos – garantiu o  
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A fragata histórica - lançada em Baltimore, Maryland, EUA, em
1797 - o mais antigo e ilustre navio norte-americano, é, agora, peça de destaque do

Porto Interior da cidade.
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sucesso da proposta, pois promovia maior animação na área. A consolidação dos espaços e 

acessos públicos existentes e a criação de novos consistiram elementos marcantes da proposta. 

Somada a isso, a preocupação de se estabelecer uma integração do novo com o existente, a 

nosso ver, contribuiu para valorizar e melhorar a imagem da área, possibilitando um melhor 

aproveitamento do espaço construído. 

 As atividades relacionadas ao rio – esportes náuticos, transporte, comércio 

marítimo – foram preservadas, embora com outra natureza: o lazer. Isso aliado aos 

restaurantes do tipo calçadas, lojas e escritórios, que se constituíram em possibilidades de 

empregos e geravam um movimento benéfico para a área. 

 Segundo Del Rio (1990), a importância dos processos de planejamento e 

desenho urbano contemplarem ações de médio e longo prazo, aliadas à colaboração dos 

seguimentos organizados da sociedade, setores privados e públicos, é imprescindível ao seu 

sucesso. O autor acrescenta ainda que o ambiente construído deve resultar de acordos 

ambientais publicamente expostos, debatidos e aceitos. No entanto, ressalva que 

 
tentativas de extremo controle pelo poder público ou a suposição de que a 
participação comunitária por si só irá gerar sempre bons resultados para o 
desenvolvimento são, no mínimo, ingênuas e podem gerar resultados tão ruins como 
os produzidos pela especulação imobiliária (DEL RIO, 1990, p.156). 

 

 Fells Point é um bom exemplo a ser mencionado. Os projetos desenvolvidos 

para o bairro obtiveram êxito justamente porque, entre outros fatores, realizaram uma parceria 

harmônica, conseguindo conciliar e atender anseios dos três setores básicos interessados: a 

comunidade, os empresários e administração pública. Contudo, cabe deixar claro que, 

segundo Harvey (1996), os empreendimentos realizados em Baltimore são orientados numa 

lógica empresarial e, portanto, têm uma concepção especulativa. Nesse sentido, o autor 

observa que tais realizações estão sujeitas a semelhantes dificuldades e perigos inerentes aos 

empreendimentos imobiliários especulativos. 

 

Londres 

 Londres, capital da Inglaterra e Reino Unido44, configura-se como um caso 

relevante em nosso estudo, visto que consiste num exemplo de revitalização em áreas centrais 

                                                 
44 O Reino Unido ou popularmente apenas UK (United Kingdom) é composto pela união de 04 países: 
Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Os três primeiros se localizam na Ilha Britânica, formando 
a conhecida Grã-Bretanha. 
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portuárias, fundamentada na privatização – que ocorreu nas Docklands –, alcançando 

resultados controversos, como veremos a diante. 

 Docklands, localizada no centro financeiro de Londres, ocupa uma área de 

aproximados 20 km2 em ambos os lados do Rio Tâmisa. Segundo Hall (1988), o porto, 

outrora o maior do mundo, foi à falência pelas disputas trabalhistas e transferências do 

comércio para mãos rivais, tendo sua desativação completada com a chegada da 

conteinerização no curto período de 1967 a 1980. Como em grande parte das grandes cidades 

britânicas, no fim dos anos 1970, enormes faixas de solo urbano no centro de Londres 

apresentavam-se devolutas ou quase desocupadas, cuja paisagem era marcada por fábricas e 

armazéns abandonados e deteriorados. Urry (1996, p.148) chama a atenção para o enfoque 

turístico a que se direcionaram as estratégias de reação ao estado em que se encontravam as 

regiões centrais de Londres. 

 
O processo de desindustrialização ocorreu na Grã-Bretanha em um momento em que 
muitas autoridades locais estavam adotando uma ação estratégica em relação ao 
desenvolvimento econômico e viram no turismo um modo de gerar empregos 
diretamente e por meio de uma divulgação mais geral de sua região. 

 

 Segundo Hall (1988), no governo conservador em vigor entre os anos de 1970 

e 197445, o problema foi entregue a uma firma de consultores em engenharia, que sugeriu um 

tratamento diferente, sobretudo no que se refere ao caráter da área. A idéia era construir 

residências novas e luxuosas, marinas, atividades de lazer e serviços, estabelecendo um 

processo de elitização da área. As comunidades portuárias locais, que, em grande parte, 

também residiam na área, reagiram, pois tinham consciência de que a implementação da 

referida proposta implicaria em sua saída. Por ora, a reivindicação da população obteve 

resultados favoráveis, evitando, assim, a implementação de qualquer medida que viesse 

viabilizar a idéia e, portanto, garantindo sua permanência na área. 

 A tarefa de produzir uma estratégia de ação capaz de reverter a realidade da 

área foi entregue à Comissão Mista das Docklands, criada em 1973. Em 1976, surge uma 

estratégia em que grande parte da área seria reurbanizada como zona de habitação popular ou 

como área de armazenagem, conciliando a idéia de elitizar a área com os interesses da 

comunidade local, em decorrência da preservação da popularidade de autoridades públicas 

implicadas. Vale ressaltar que a referida estratégia, elaborada pela Equipe de Urbanização das 

Docklands, reflete as realidades políticas da época e foi logo criticada pela mídia londrina. 

                                                 
45 “Gerido por Edward Heath” (HALL, 1998, p. 416). 
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 Diante da conjuntura econômica do poder público de Londres na época, que 

vinha cortando gastos públicos, a idéia de unir esforços com o capital privado foi 

fortalecendo-se. Contudo, segundo argumenta o Conselho de Planejamento Econômico para o 

Sudeste, a área requeria uma corporação urbanizadora no estilo Nova Cidade, que fosse, 

principalmente, livre de interferências políticas, para que o investidor privado tivesse 

confiança para aderir ao projeto. 

 Em 1979, no cenário político nacional, assume o poder o governo conservador 

de Margareth Thatcher, que perdura por três mandatos46. O referido Conselho foi abolido e, 

naturalmente, todas as suas contrapartes e, em 1981, foi instituída a London Docklands 

Development Corporation (LDDC)47. O cenário daquele momento refletia duas novas ênfases: 

um governo centralizador com forte tendência privativista e um planejamento baseado em 

empreendimentos urbanísticos. “Vista por esse ângulo, a tarefa do planejamento era facilitar a 

reciclagem mais rápida possível do solo urbano derrelito, comercial ou industrial, para usos 

mais elevados e melhores” (HALL, 1988, p.418). Medidas de intervenção iniciaram-se no 

sentido de estabelecer o "convívio" e "uso humano" das áreas centrais que margeiam o curso 

de água natural mais importante da capital londrina (figuras 04 e 05). 

 Os meios adotados para restabelecer economicamente o uso das áreas 

portuárias centrais de Londres desenham um perfil peculiar. Segundo Del Rio (2001), a 

LDDC assumiu o controle da área com a finalidade de condicionar o mercado através de 

grandes investimentos públicos e para torná-la um centro mundial de operações financeiras 

globais. Projetos pontuais de revitalização já vinham sendo implantados, como o Saint 

Katherine´s Dock – complexo de hotel, apartamentos, escritórios e marina – junto a Tower 

Bridge. Como coloca Campos (1995), a LDDC tinha por principal finalidade gerenciar a 

renovação na área das docas de Londres – a partir dos exemplos de cidades norte-americanas, 

como Boston e Baltimore –, com o grande diferencial de que o projeto LDDC, na verdade, 

possibilitava a desregulamentação como incentivo ao investimento de setores empresariais na 

área. 

 Segundo Hall (1988), até meados de 1986 – em apenas cinco anos – foram 

empregados cerca de 280 milhões de libras nas Docas de Londres, provenientes de fundos 

públicos para atrair investimentos privados aproximadamente seis vezes maiores. Instalaram- 
                                                 
46 O período em que Thatcher esteve no poder – a então conhecida “dama de ferro”, devido principalmente ao 
rígido controle da política monetária –, caracteriza-se por cortes nos programas de benefícios sociais e 
privatizações de estatais. 
47 “A LDDC é uma empresa de capital misto, criada pelo governo inglês para promover o desenvolvimento de 
uma extensa área portuária e de margens do Tâmisa; sua filosofia e metodologias de atuação são extremamente 
empresariais” (DEL RIO, 1991, p.41). 
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se 400 novas companhias na área e 8.000 empregos foram gerados, além de 4.000 novas 

habitações concluídas e mais 10.000 se encontravam, na época, em execução ou planejadas. 

Algumas ações foram traduzidas pelos seus críticos como uma gentrificação48 do East End, ou 

seja, a elitização de áreas portuárias em Londres. 

 Segundo Del Rio (2001)49, as estratégias empreendidas nas Docas pela LDDC 

configuram-se como uma operação neoliberal estritamente comercial. O mesmo autor 

reconhece que a LDDC atraiu investimentos privados de significativas quantias – através das 

enterprise zone, zonas reservadas a grandes empreendimentos, totalmente desburocratizadas e 

desprovidas de qualquer princípio regulador ou controle urbanístico – contudo, afirma que a 

empresa renegou o planejamento urbano, gerando conflitos internos, uma enorme especulação 

imobiliária, péssimos resultados urbanísticos e esvaziamento de outras partes da cidade. Del 

Rio (2001) exemplifica tal realidade mencionando a área conhecida por Cannary Wharf50, 

com seu grandioso plano comercial, de alta densidade e completamente descontextualizado da 

morfologia urbana da cidade. Em 1993, após a falência da Oympia & York – sua controladora 

e maior construtora de capital próprio no mundo –, uma paisagem desoladora, com inúmeras 

torres comerciais vazias, compôs a referida área. 

 Segundo Hall (1988), peculiarmente aconteceu nas Docklands uma espécie de 

planejamento estratégico antilongo prazo e oposto a qualquer tipo de planejamento. Um 

percurso com vistas ao lucro, mesmo sacrificando urbanizações já executadas ou em 

andamento. Nesse contexto, os interesses intuíam explorar as oportunidades que surgissem. 

Nem as práticas norte-americanas do planejamento fragmentado dos opportunity projects 

negaram dessa forma o planejamento. 

 A experiência londrina de revitalização urbana das Docas parece controversa, 

pois, ao passo que denotou uma grande atração de investimentos privados e gerou uma 

significativa quantidade de empregos, é identificada, principalmente por planejadores 

urbanos, como uma operação com fins prioritariamente lucrativos em que o planejamento foi 

relegado. E aqui cabe a afirmação de Cunha (1999) que diz ser “tão perigosa uma política que 

deixe o existente à sua sorte como uma que dê exclusividade à renovação”. Isso reforça a idéia 

de que o planejamento é um instrumento fundamental para otimização de ações e recursos, 

resultando em soluções mais completas, que atendem interesses coletivos. Contudo, cabe 

                                                 
48 Termo que pode significar tanto a valorização de locais anteriormente considerados populares como a 
revalorização de locais que perderam temporariamente a nobreza (SARFATTI-LARSON, 1993). 
49 Com base em Ghirardo, Diane (1995) e Busquets, Joan (1997). 
50 “[...] Encomendado, em 1985, aos escritórios de Skimore, Owings & Merrill e Pei, Cobb & Freed por um 
empreendedor norte-americano” (DEL RIO, 2001). 
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reconhecer, de acordo com Urry (1996), o enfoque turístico de caráter histórico enfatizado na 

Grã-Bretanha, no qual se desenvolveu uma reconhecida capacidade de atribuir valor ao 

passado, criando formas educativas de atender a um público de turistas cada vez mais 

exigente. 

 

Sevilha 

 O caso da cidade de Sevilha, capital da comunidade autônoma de Andalucía, 

sul da Espanha, parece-nos um bom exemplo europeu a ser relatado, dada à importância da 

experiência e caminhos perseguidos no tocante às questões preservacionistas e de reabilitação 

do patrimônio histórico da cidade. O centro histórico de Sevilha, a partir da aprovação da 

Declaración de Ampliación del Conjunto Histórico-Artístico de Sevilla, em 1990, passa a ter 

uma área superior a 10% do solo urbano da cidade51 e o equivalente a 13% do total da 

população da cidade52, além de reunir 6.311 edifícios catalogados e mais uma centena em 

diferentes níveis de tramitação, configurando-se como o maior conjunto histórico declarado 

da Espanha e um dos maiores da Europa. 

 Segundo García Jaén et al (1995)53 o centro histórico de Sevilha conserva 

funções de centralidade variadas, entre as quais destacamos seu caráter de centro simbólico, 

cultural, político, comercial e administrativo, não só com relação à própria cidade mas em 

relação à sua área metropolitana, Andalucía e, em determinados aspectos, a toda a Europa. 

Esse centro guarda também antigas características de núcleo residencial. Como pode ser 

observado, no âmbito intra-urbano, o centro de Sevilha conserva o comércio varejista ativo (e 

de referência na cidade) e a função habitacional (figuras 06 e 07). Pode-se verificar que os 

planos e programas de revitalização urbana, elaborados para a cidade, têm privilegiado ações 

no sentido de melhorar a qualidade de vida dos habitantes do centro da cidade, assim como 

incentivar a atividade turística. 

 Há cerca de três décadas, novas teorias e técnicas de intervenção em centros 

históricos – definidas em leis urbanas mediterrâneas, mais precisamente italianas – trouxeram 

à tona uma multiplicidade de posicionamentos ideológicos e teóricos para justificarem as 

diversas estratégias de ação vigentes. Estas consideravam as distintas faces da problemática 

geral das zonas históricas das cidades contemporâneas – social, física e econômica –,  

                                                 
51 Exatamente 783,5 ha. 
52 O equivalente a 90.800 habitantes. 
53 Através do El Conjunto Histórico de Sevilla: avance del plan especial de protección, nossa principal fonte de 
informações para a construção deste item. 
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emergindo, em primeiro lugar, a questão da população residente nessas áreas, cujas camadas 

mais desfavorecidas vinham sendo expulsas para a periferia. 

 As novas teorias e técnicas de intervenção apontaram também as questões 

formais, derivadas dos distintos níveis de conservação do patrimônio edilício e do 

reconhecimento da importância do conjunto arquitetônico – não se reduzindo às edificações 

singulares de caráter monumental –, incluindo-se as tipologias, jardins e tramas urbanas. Além 

das ruínas, que as novas técnicas arqueológicas vêm permitindo preservar e didaticamente 

transformar em elementos de contemplação para estudiosos e atrativos para visitantes. Por 

último, nessas novas teorias sobre zonas históricas, incluem-se os aspectos derivados das 

características econômico-funcionais, provenientes das tensões urbanas de toda cidade, a 

partir das funções assumidas, tais como terceirização, habitabilidade, tráfico de veículos, 

dentre outras. 

 A filosofia e primeiras ações de proteção de zonas urbanas em Sevilha datam 

do início do século XX. Contudo, é o Plano de 1946 que se configura como a primeira ação 

mais ampla de planejamento urbano específico para a cidade. Nesse plano, já se incluía um 

catálogo pormenorizado de edifícios a proteger, com uma primeira classificação segundo seu 

caráter e a definição detalhada dos motivos de seu interesse e os elementos a proteger. 

Contudo, esse documento, sob a justificativa de que não garantia a conservação dos edifícios, 

não foi aprovado, o que provocou o desaparecimento de inúmeras edificações. 

 Ao anterior, o Plan General de 1962 acrescentou apenas determinados 

condicionantes formais (tratamento de fachadas, cores, materiais, etc). É com o Plan de 

Reforma Interior del Casco Antiguo (PRICA), de 1968, que são incorporados determinantes 

mais protecionistas, tais como gabaritos, tráfico de veículos, etc. Em 1980, o PRICA é 

reformulado e, em 1982, foi elaborada a Adaptación del Plan General, que significou uma 

evolução da proteção através do planejamento. Neles, são incorporados a identificação de 

zonas homogênias de planejamento específico, a catalogação pormenorizada de edifícios e o 

estabelecimento de níveis de proteção e intervenção permitidos (pioneiras na Espanha)54. 

 A partir dos anos 1990, um significativo passo foi dado com o surgimento das 

políticas de reabilitação, que buscam criar alternativas de proteção, superando as 

conservadoras políticas preservacionistas levadas a posições extremistas, que muitas vezes 

“han llegado a veces a producir el efecto contrario es decir ‘asfixiar’ y por tanto a la postre 

destruir” (NÚÑEZ CASTAÍN, 1995, p.16, grifo do autor). Nesse contexto, de acordo com o 

                                                 
54 Ferramenta urbanística em plena vigência até hoje. 
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mesmo autor, as novas políticas de reabilitação de centros históricos, em Sevilha, caminham 

no sentido de buscar um equilíbrio entre as transformações de substituição/reforma interior e a 

reabilitação/conservação de seus valores históricos. Assim como promover o desenvolvimento 

econômico do centro histórico de forma integrada com as demais áreas da cidade, com 

atenção para a salvaguarda dos valores históricos, artísticos, ambientais ou de uso. 

 Paralelamente as leis gerais – como a de 13 de maio de 1933 do Patrimônio 

Artístico Nacional e suas mais recentes expressões –, a Lei 16/1985 de Patrimônio Histórico 

Espanhol e a Lei autônoma de 03 de julho de 1991 de Patrimônio Histórico de Andalucía 

foram adaptadas às necessidades vigentes. Esta última permitiu pôr em prática, de modo 

parcial, o referido Plan Especial de Protección, a partir da setorização em zonas homogêneas. 

Essa possibilidade jurídica resulta no plano mais atualizado em vigor, o Avance de Plan 

Especial de Protección. 

 Das diretrizes acordadas no Avance destacam-se: proteção do patrimônio 

arqueológico, elaboração de catálogo de elementos protegidos, critérios para acessibilidade e 

mobilidade, diretrizes gerais de tráfego, transportes e estacionamentos e atração de novas 

atividades e equipamentos. Devido ao elevado grau de especificidade do Avance o mesmo é 

complementado por dois documentos de âmbito geral e distinto caráter para todo o centro 

histórico de Sevilha: um conjunto de Modificaciones Puntuales del Plan General Municipal de 

Ordenación, que contemplam os aspectos relativos à definição da catalogação, seus níveis de 

proteção, condições de parcelamento, entre outros; e uma Normativa de Protección del 

Patrimonio Arqueológico, que garante a salvaguarda deste legado histórico. 

 O Avance del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico estabelece 

uma colaboração entre administrações, impondo os interesses de proteção, reabilitação e 

recuperação dos bairros e edifícios de Sevilha, sobre as diversas pressões e interesses 

destrutivos. De acordo com El Conjunto Histórico de Sevilla, vale mencionarmos: Avance del 

Plan Especial de Protección (1995), como recursos utilizados para ações no centro histórico 

de Sevilha, os programas anuais de Ayudas a la Rehabilitación Privada, Ayudas al Comercio 

Tradicional, Restauración de Fachadas y Cobiertas, Iluminación Artística, etc. Além da 

recuperação dos espaços públicos significativos para a história de Sevilha. 

 O conjunto histórico de Sevilha é reconhecidamente um dos valores que a 

cidade conta para seu desenvolvimento futuro. Segundo Núñez Castaín (1995), apesar da 

denominação do Avance Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico – que parece 

responder a velhas necessidades “imobilistas e formalistas” –, o referido plano intenta tanto 

conservar como acrescentar novos valores de cultura urbana que contém a cidade de Sevilha. 
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“Términos como revitalizar, rehabilitar, desarrollar, recuperar, potenciar, están más cerca de 

la acción respetuosa sobre nuestro patrimonio urbano que el clássico de exclusivamente 

‘proteger’” (NÚÑEZ CASTAÍN, 1995, p.24, grifo do autor). As modernas redes de fibra ótica 

subterrâneas que atendem à cidade de Sevilha são emblemáticas dessa integração do novo 

com o existente55. 

 

Quito 

 O caso de Quito – capital da República do Equador – destaca-se como caso 

internacional latino-americano de revitalização de centros históricos. O país56 se localiza no 

noroeste da América do Sul – limita-se ao norte com a Colômbia, ao leste com o Peru e ao sul 

e oeste pelo oceano Pacífico – e possuia uma população de 12,9 milhões de habitantes, em 

2001, da qual 65% era urbana (2000). A cidade de Quito se situa num planalto central entre 

duas cadeias montanhosas da cordilheira dos Andes, onde predominam os moradores de 

origem indígena, que representam 80% dos equatorianos. Em 2001, a economia equatoriana 

enfrentou uma grave crise que leva o governo a abandonar a moeda nacional, o sucre, em 

troca do dólar. 

 O centro histórico da cidade de Quito forma parte do Distrito Metropolitano da 

capital equatoriana e concentra cerca de metade da atividade econômica do país e a terça parte 

da industria nacional. Sua população, de aproximadamente 80.000 pessoas, é diversificada 

quanto à identidade sociocultural, em decorrência do grande fluxo migratório existente. 

Rodeado por uma paisagem montanhosa, o referido centro tem uma superfície aproximada de 

320 ha, onde se localizam cerca de 100 edificações monumentais e mais de 4.000 não 

monumentais. 

 O traçado urbano do sítio histórico de Quito se conserva basicamente original. 

Edificações de até quatro séculos se encontram arquitetonicamente conservadas – da 

arquitetura civil, predominam as pertencentes aos séculos XIX e XX e, da religiosa, 

pertencentes ao século XVII. O espaço público, de forma geral, apresenta uma imagem 

estética satisfatória para os parâmetros dos regimentos locais, visto que as contradições não 

chegam a ser significativas e as fachadas são relativamente bem conservadas. Contudo, o 

interior das edificações vem sofrendo alterações sem uma orientação técnica, seguindo 

                                                 
55 A fim de interferir o mínimo possível na paisagem urbana, evitam-se elementos que venham causar qualquer 
tipo de poluição visual. É uma forma de preservação do patrimônio histórico sem deixar de usufruir dos 
benefícios tecnológicos existentes. 
56 Segundo informações colhidas em Editora Abril (2002): Almanque Abril (2002), versão eletrônica (CD). 
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critérios de rentabilidade e devido à carência de meios na grande maioria. Existem exemplares 

que respeitam princípios de reabilitação, mas são casos particulares. 

 Uma das características do centro de Quito é a concentração de um grande 

número de atividades e funções, que tem conservado a centralidade administrativa, 

educacional e de comércio formal e popular. Estima-se que cerca de 350.000 pessoas o 

freqüente diariamente. Encontra-se, nesse centro, a sede do governo nacional, um 

considerável número de ministérios e grande parte do governo local, bem como um dos 

importantes colégios e escolas da cidade. Praças – verdadeiros cenários da vida cotidiana –, 

igrejas e conventos mantêm suas atividades originais, o que contribui para manutenção da 

vitalidade da área.  

 Apesar de reduzido e empobrecido, o uso residencial predomina57. Dados do 

último diagnóstico de residentes do centro, realizado em 1999, demonstram que 65% da 

população vive em estado de pobreza. Um dos grandes problemas enfrentados pela 

administração local refere-se ao comércio informal, que ocupa as ruas de um número 

aproximado de 30 quadras, constituindo um meio de subsistência para um grande número de 

famílias, assim como fonte de insegurança e marginalidade. Contudo, Montoya Uriarte (1999) 

observa que a intervenção, em Quito, associou a defesa do patrimônio à política habitacional, 

sem desprezar a população de baixa renda que ali reside. Segundo a mesma autora, a 

população desfavorecida não foi esquecida nem vista como "marginal", mas foi considerada 

parte ativa do processo de reabilitação da área. A política de reabilitação do centro histórico 

de Quito está principalmente voltada para o problema do comércio informal e em resgatar e 

promover o seu tradicional uso habitacional. 

 Referente à gestão do centro histórico de Quito, várias ferramentas estatais e 

locais têm sido criadas, permitindo avançar ao longo do delicado processo de reabilitação. 

Dentro das atribuições municipais, o mencionado centro se encontra delimitado como área de 

proteção desde 1967. Esta data é reconhecida pela municipalidade como marco inicial dos 

estudos58 de planejamento para centros históricos, o que resulta na elaboração do importante e 

reconhecido documento Normas de Quito (1967), referência para intervenções em centros 

históricos ainda hoje. Mas é a partir de 1978 que se intensificam as ações para preservação do 

patrimônio, em razão do reconhecimento, pela UNESCO, da cidade de Quito como 

                                                 
57 Situação agravada em decorrência do abandono do centro por parte de seus tradicionais habitantes 
(MOREIRA ORTEGA, 2001, p.156). 
58 Cabe acrescentar, como é reconhecido por Montoya Uriarte (1999), um aspecto relevante no caso da 
intervenção no centro histórico de Quito: o amplo conjunto de pesquisas prévias que foram realizadas nessa área 
da cidade. 
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Patrimônio Cultural da Humanidade. Em 1981, realiza-se o Plano de Quito, que define o 

centro histórico como área de preservação e incorpora um pré-inventário e um conjunto de 

recomendações e ações ainda de caráter pontual naquele momento. Em 1984, o Instituto 

Nacional de Patrimonio Cultural cria a Delegación del Instituto de Patrimonio Cultural al 

Municipio de Quito, importante formalização para a preservação do centro histórico. 

 O terremoto de 1987 põe em evidência a vulnerabilidade do patrimônio edilício 

do centro histórico de Quito. A partir de então, é criado o Fundo de Salvamento del 

Patrimônio Cultural (FONSAL), que passou a ser operado pelo município desde 1989. 

 
[...] el FONSAL es uma ventaja comparativa frente a otras ciudades em donde el 
financiamento para la preservación patrimonial, en general, depende de la voluntad 
política o de organismos internacionales. La existencia de una ley que asegure 
fondos estatales para el savamento del patrimonio cultural permite que actualmente 
en Quito se pueda dar cuenta de un aceptable estado de conservación, por lo menos 
en lo referente a edificaciones monumentales y espacios públicos (MOREIRA 
ORTEGA, 2001, p.158). 

 

 O FONSAL59 foi utilizado em conjunto com outras ferramentas paralelamente 

criadas, com destaque para o Plan Maestro de Rehabilitación de las Áreas Históricas de Quito.  

Com ajuda do governo espanhol, o referido plano foi iniciado pelo governo municipal mais 

precisamente em 1989. Ele nasce da evolução e aplicação dos planos anteriores de 

desenvolvimento urbano, da necessidade de se atender os setores sociais do centro histórico, e 

de coordenar sistematicamente os esforços de várias instituições e organismos envolvidos no 

processo de reabilitação. Destacamos esta última como atribuição intransferível do Estado até 

aquele momento. 

 Nos objetivos gerais do Plan Maestro de Rehabilitación de las Áreas Históricas 

de Quito, destacamos: aprofundar a democracia, promover a descentralização e assegurar a 

participação. Nos específicos, destacamos: planejar o melhoramento da estrutura urbana; 

programar a ação municipal para apoiar a reabilitação de edifícios, assim como de habitações, 

conjuntamente com políticas globais de habitação; planejar o desenvolvimento turístico das 

zonas históricas; programar ações sociais de geração de emprego e renda junto à população 

residente e promover a socialização da informação concernente às atuações que lhe 

correspondem. Um dos instrumentos mais úteis produzidos pelo plano foi o inventário das 

                                                 
59 Associado a organizações como a UNESCO, Instituto Nacional de Patrimonio e cooperação internacional 
(principalmente espanhola, francesa e belga), que vem superar a profunda crise econômica e o momento político 
conturbado que atravessava  o Equador na época. 
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áreas históricas. Contudo, o plano não chegou a ser operativo, mas se configura  como o 

documento mais completo sobre as áreas históricas de Quito. 

 Em 1994, em decorrência da descentralização do governo local, as 

Administraciones Zonales são criadas e, entre elas, destacamos a Administración de la Zona 

Centro, que circunscreve o centro histórico de Quito. Apesar das contradições, referentes 

principalmente às novas funções que o Estado descentralizado vem assumindo, Moreira 

Ortega (2001) reconhece que as Administraciones Zonales possibilitam uma maior 

aproximação do Estado com as comunidades e seus problemas, além de uma participação 

mais direta de atores envolvidos no processo de reabilitação. A mesma autora destaca como 

resultado exitoso da descentralização, no tocante à reabilitação patrimonial, o trabalho em co-

gestão realizado nos últimos anos entre os bairros e o município. As entidades 

descentralizadas lideram desde temas como recuperação do espaço público até ações voltadas 

ao reordenamento do comércio informal do centro histórico. 

 Em meados da década de 1990, por iniciativa do município do Distrito 

Metropolitano de Quito, Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e da Fundación 

Caspicara, cria-se a Empresa del Centro Histórico (ECH) como organismo executor do 

Programa denominado Rehabilitación del Centro Histórico de Quito. Diferencia-se dos 

organismos anteriores por buscar sociedade com o setor privado para executar projetos 

municipais de reabilitação, com fins de conciliá-los com o desenvolvimento econômico do 

setor privado. Dentre os projetos municipais desenvolvidos pela ECH e temas tratados, 

destacamos os de caráter ambiental60, o tema da sustentabilidade social (projeto assistido pela 

UNESCO)61 e o programa da Vivienda Solidária. Este último reconhecido como o programa 

mais exitoso da ECH. 

 Em atenção aos problemas sociais existentes no centro histórico de Quito, 

assim como em todo o país, surgem políticas e ações voltadas para a solução dos problemas 

mais comuns. Nesse contexto, em 1998, surge a Comición de la Mujer y la Família, que lidera 

a criação do Centro de Apoyo Integral a la Mujer y a la Família: Las Tres Manuelas, obra 

fundamentalmente direcionada ao problema da violência intrafamiliar. No mesmo ano, a 

unidade de gestão para o Programa de Desarrollo Social del Centro Histórico é criada pela 

União Européia, assentando, em dois anos, as bases do programa para serem continuadas 

pelas entidades municipais. Das contribuições e abrangência do referido programa, destacam-
                                                 
60 Apesar de haver um permanente monitoramento dos problemas ambientais, as ações desenvolvidas não vêm 
surtindo efeitos significativos, em razão do monopólio do transporte no país. 
61 Consiste na criação de uma estratégia de conscientização sobre o valor do centro histórico, que resulta na 
realização de campanhas e programas com bons resultados. 
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se: elaboração de diagnóstico social, ações na área da saúde, na área de grupos vulneráveis62 e 

na área de meio ambiente. 

 Enfrentar as questões que envolvem a reabilitação do centro histórico de Quito 

passa pela problemática social, política e econômica do país. Desde 1999, o Equador vem 

vivenciando a mais grave crise nos últimos 70 anos, com 72,5% da população desocupada ou 

subempregada. Como mencionado, a economia do país foi dolarizada, crendo-se ser uma 

alternativa para enfrentar os protestos e greves, intensificadas em janeiro de 2000. Setores da 

oposição argumentam que a renúncia à moeda própria – que estava em vigor há cento e 

dezesseis anos – significou a perda da soberania nacional. Nesse contexto, torna-se 

imprescindível eleger prioridades. Uma delas passou a ser a preservação da herança cultural, 

uma referência local do povo equatoriano. Para tanto, fez-se necessário, como já 

recomendavam as Normas de Quito (1967), “[...] conciliar as exigências do progresso urbano 

com a salvaguarda dos valores ambientais [...]” (ORGANIZAÇÃO... 1967). 

 Vale a ressalva da importância do caso de Quito para nosso estudo, 

principalmente por se tratar de um exemplo internacional inserido numa conjuntura sócio-

econômica da América Latina. Nesse sentido, seguiremos descrevendo alguns casos latino-

americanos num contexto nacional por vezes similar ao então apresentado. 

 

2.1.2 Alguns casos brasileiros (Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Recife e São Luis) 

 

 No Brasil, grande parte das cidades vem sofrendo intervenções nos seus centros 

históricos, configurando-se, em alguns casos, como significativos avanços na preservação 

cultural e, em outros, mero artifício de inclusão do patrimônio edilício entre os elementos de 

atração turística e alternativa de recurso econômico das cidades. Com distintas posturas, 

destacamos os exemplos do Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Recife e São Luis. 

 

Rio de Janeiro 

 De acordo com Pinheiro (1995), o Rio de Janeiro sempre centralizou poder. A 

história da cidade coincide também com a história do poder no Brasil. Durante o período 

colonial, dividiu algumas vezes a sede do governo com Salvador, mas foi a partir de 1763 que 

se tornou definitivamente sede do governo-geral do Brasil. Modo de governo que vigorou até 

                                                 
62 Tais como crianças marginalizadas e desamparadas, adolescentes grávidas, apoio à família e idosos 
desassistidos. 
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1808, quando ocorreu a instalação da Família Real e da Corte portuguesa na cidade do Rio de 

Janeiro, tornando-a a Capital do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Com a 

independência do Brasil, em 1822, a cidade tornou-se sede do Império brasileiro, mantendo-se 

assim até 1899, quando passa a ser Capital Federal do Brasil, fato que dura até 1960, ano no 

qual a sede do Governo é transferida para Brasília. Para o Rio de Janeiro, ter sido a sede do 

poder, por longo período histórico, representou anos de acúmulo de investimentos públicos e 

de riqueza concentrada num mesmo lugar. De acordo ainda com Pinheiro, a cidade atraiu um 

grande contingente de imigrantes, elevando sua população mais de seis vezes no decorrer do 

século XX63. Tal fato foi acompanhado da ausência de uma política efetiva de preservação de 

seu patrimônio, resultando na perda de uma significativa parte do acervo edificado de valor 

histórico da cidade. 

 Apenas com o Projeto Corredor Cultural64 se iniciam ações concretas no 

sentido de preservar e revitalizar o centro histórico do Rio de Janeiro. Iniciado em 197965, 

trata-se de um projeto de planejamento urbano, cujo objetivo principal é recuperar a 

ambiência do conjunto histórico e arquitetônico de uma significativa área central da cidade. 

Integram-se aí técnicas de desenho urbano, preservação do patrimônio e participação 

comunitária. Segundo Del Rio (1991), até o início da década de 1990, não existiam 

experiências de intervenção urbanísticas que pudessem ser classificadas como de 

revitalização, com exceção do projeto Corredor Cultural da prefeitura do Rio de Janeiro. O 

referido projeto, dada sua abrangência, é programa urbanístico hoje, e é considerado um 

sucesso pelo autor antes mencionado, em razão principalmente da inclusão de vários 

instrumentos de revitalização urbana, entre os quais, incentivos fiscais. 

 O Projeto Corredor Cultural surgiu com vistas a ser um programa amplo de 

preservação do patrimônio construído e cultural do Rio de Janeiro. Não se limita a meramente 

propor o tombamento de edificações isoladas, mas a valorizar o conjunto urbanístico em sua 

ambiência total. Em princípio, foi pensado para ser circunscrito a uma área contínua do 

                                                 
63 Segundo Pinheiro (1995), no início do século XX a cidade do Rio de Janeiro contava com uma população de 
aproximadamente 800.000 habitantes, passando, hoje, para quase 6 milhões. Soma-se a esse número mais 6 
milhões, se considerarmos os moradores das cidades vizinhas que compõe a Região Metropolitana, que fazem do 
Rio sua fonte principal de emprego. 
64 Segundo Del Rio (2000), hoje, o Projeto Corredor Cultural do Rio de Janeiro abrange mais de 3.500 imóveis e 
diversos centros culturais. 
65 A partir de trabalho do urbanista Augusto Ivan Pinheiro. Nos anos seguintes, o projeto ganha respaldo, 
tornando-se política de intervenção da administração municipal até que, em 1984, é consolidado sob a forma de 
lei (lei no 506/1984). 



59 
 

centro. A proposta é posteriormente ampliada, passando a abranger outros bairros66, numa 

área média de 1,5 milhão m2, subdividida em três subáreas, diferenciadas em suas 

características urbanísticas e em suas regulamentações, como mencionado a seguir: a) a 

subárea de preservação ambiental, b) a subárea de reconstituição e c) a subárea de renovação 

urbana. 

 Embora essas subáreas tenham determinado o foco central e prioritário das 

ações de intervenção, outros aspectos também foram observados. Assim, foi estabelecido que, 

na subárea de preservação ambiental, as características arquitetônicas, artísticas e 

ornamentais, presentes nos conjuntos de fachadas e coberturas, também deveriam ser 

mantidas. As alterações de uso que envolviam reformas internas somente poderiam ser 

implementadas mediante aprovação prévia do escritório técnico67, responsável pelo 

gerenciamento do projeto. Esse mesmo grupo também estabeleceu os critérios para as 

subáreas de reconstituição e renovação urbana, que, por sua vez, determinava, 

respectivamente, a recuperação dos elementos arquitetônicos e decorativos e a construção de 

novas edificações, sob as regras definidas no regimento de estilo e gabarito do conjunto 

arquitetônico do entorno. 

 Del Rio (1990) destaca ainda alguns pontos importantes no processo de 

implantação do projeto e resultados alcançados. Primeiro, as leis complementares, através das 

quais são concedidas isenções tributárias a imóveis situados no referido perímetro. Segundo, a 

publicação de um manual de diretrizes e normas para construção ou reforma na área, de 

acordo com critérios de compatibilização histórica. Terceiro, o amplo enfoque da questão 

“preservação”, visando respeitar as características relevantes do espaço físico existente e 

possibilitar o desenvolvimento local em escalas e tipologias compatíveis. Por fim, permeando 

essas questões, é destacado o fato de que se conseguiu responder aos anseios de diversos 

grupos de interesse. O mesmo autor destaca ainda que, embora tenha iniciado a revitalização 

urbana no centro do Rio, o projeto foi incapaz de alterar usos existentes do solo. 

 A revitalização da área central do Rio de Janeiro se iniciou basicamente pela 

recuperação de edifícios e espaços públicos, para o desenvolvimento de novas atividades 

econômicas, programas culturais e novo mobiliário urbano. A mesma tendência vem 

ocorrendo em outras cidades brasileiras, conforme será demonstrado com a continuidade deste 

capítulo. 
                                                 
66 Desde o bairro da Lapa, incluindo o antigo cais da Glória até o Campo de Santana, passando pela Cinelândia, 
Rua da Carioca, Uruguaiana, Largo de São Francisco, Praça Tiradentes, pelas ruas de Salvador e por uma parte 
da Praça 15 (SIMÕES JÚNIOR, 1994, p. 20). 
67 Diretamente vinculado à Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 
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 Parece acertado que o processo de revitalização não pode ser resumido ao 

desenho urbano. Contudo, este tem muito a contribuir – com práticas bem estabelecidas, que 

promovam, segundo Castells (1999)68, a conservação arquitetônica, monumentalidade, 

pedestrialização, integração de jardins urbanos, criação de estrutura física de ajuda ao 

comércio tradicional69, entre outros – com o processo, viabilizando fisicamente novos usos e 

ocupações para o espaço urbano. 

 Magalhães (2001) observa as ações desenvolvidas no Centro do Rio de Janeiro, 

nas duas últimas décadas, a partir de um programa definido por Castells (1999) para centros 

históricos. No âmbito das intervenções físicas, são destacadas: a substituição de ruas de 

serviço por calçadões; a construção de canteiros centrais; a recuperação de praças; a 

ampliação de calçadas; a transferência de terminais de ônibus; a valorização de monumentos; 

a colocação de esculturas no espaço público; a instalação de quiosques, a proteção e bloqueio 

de vias públicas e calçadas através de grades, frades e correntes; e a relocação e 

redimensionamento de bancas de jornal. Referente às intervenções de controle urbano, 

Magalhães (2001) distingue: a ordenação dos ambulantes; a organização de áreas de 

estacionamento; o estabelecimento de parcerias entre a Prefeitura, empresas privadas e 

comerciantes; a retirada de populações de rua; e a promoção de eventos de caráter cultural. 

 Segundo Magalhães (2001), a continuidade da atividade profissional de uma 

mesma equipe, a partir da década de 1990, foi uma característica implícita que teve um peso 

significativo na implementação do programa de requalificação do centro do Rio de Janeiro. 

Apesar de contemplar o uso habitacional, através de um programa de recuperação de cortiços 

e de adaptação de imóveis para residência, conduzido pela Secretaria Municipal de Habitação 

– SMH – e de se perceber uma relativa valorização de imóveis em áreas centrais, antes 

desvalorizadas economicamente, o Projeto do Corredor Cultural ainda foi incapaz de fazer 

alterações significativas no que tange a novos usos habitacionais, característica que nos parece 

corrente no Brasil. 

 No Brasil, depois de uma experiência de pequena escala, limitada ao centro 

histórico de Curitiba, em meados da década de 1970, o modelo da revitalização só viria a se 

consolidar com a implantação do Projeto Corredor Cultural no Rio de Janeiro. 

Institucionalizado em 1982, o projeto garantiu que cerca de 4.000 imóveis tivessem a sua 

preservação e reciclagem controladas por diretrizes especiais de projeto, incentivadas através 

de isenções de impostos. Podemos dizer aqui de um processo diferenciado de gestão urbana, 

                                                 
68 Em entrevista à revista Urbs (São Paulo, ano II, n. 14, set-out, 1999). 
69 Como elemento de animação urbana. 
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complementado por uma maior atenção no tratamento dos espaços públicos e pelo fomento à 

implantação de centros culturais e atividades afins. Mais recentemente, outras cidades 

brasileiras têm buscado implantar projetos nesse sentido – embora sob diferentes 

condicionantes, inspirações e alcance –, tais são os casos de Salvador, na área do Pelourinho, 

Recife e Belém, estas duas últimas com suas áreas de reabilitação localizadas na área central e 

portuária. 

 Segundo Del Rio (2001), os significativos elementos de infra-estrutura do porto 

metropolitano possivelmente representam conflitos ou constituem barreiras à sua integração 

com o entorno, como pode ser observado na grande maioria das cidades portuárias. Pátios 

ferroviários e vias expressas são apontados pelo autor como impedimentos comumente 

encontrados na maior parte das metrópoles. Isso aliado a um perfil fundiário e aos 

desentendimentos entre as diferentes esferas, agências governamentais e autoridade portuária 

– muitas vezes privatizada. Com isso, verifica-se a situação característica de abandono e 

deterioração das áreas portuárias em muitas cidades do mundo. Este é também o caso do Rio 

de Janeiro. 

 

São Paulo 

 As propostas recentes de intervenções de caráter urbanístico, voltadas para a 

revitalização do centro de São Paulo, surgem no início dos anos 1980 e intensificam-se na 

década de 1990. Elas têm como características principais a retomada dos espaços públicos 

centrais pelo pedestre. Contudo, desde o início dos anos 1970, uma política de recuperação da 

área central vem tentando dar uma resposta a constatada transformação dessa localidade, 

intensificada com a expansão do centro de negócios para a Avenida Paulista. Em 1976, 

começa a ser implantado um Plano de Revitalização do Centro, que iniciou ampliando a área 

de acesso restrito ao pedestre e promovendo a restauração de imóveis localizados em locais de 

significado simbólico do centro. Além disso, foi realizado um inventário geral das edificações 

de valor histórico, arquitetônico e cultural, que baseou uma posterior lei de preservação desse 

patrimônio. Simões Júnior (1994) descreve algumas medidas voltadas para a recuperação da 

escala humana e da qualidade de vida nas metrópoles: 

 
a valorização de marcos históricos; a restauração de edificações de valor 
arquitetônico; a requalificação dos espaços públicos e de seus equipamentos; o 
incentivo às atividades culturais, de lazer e de turismo; a retomada do uso 
habitacional; a melhoria dos níveis de poluição ambiental, através da inibição ao uso 
do automóvel e ao incremento do transporte coletivo (SIMÕES JÚNIOR, 1994, 
p.32). 
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 Simões Júnior (1994) relata ainda alguns casos concretos de intervenções em 

São Paulo. A primeira intervenção significativa foi a Reurbanização do Vale do Anhangabaú, 

originada em 1981, a partir de um concurso público, configurando-se numa imensa praça com 

50.000 m2 de área, dos quais 11.000 m2 de espaços verdes, incrementados com bancos, 

jardineiras, espelho d´água, sanitários, um palco para eventos e um mirante, tudo voltado para 

o lazer do pedestre. O projeto não foi construído de imediato e foi diversas vezes 

interrompido, mas a obra foi concluída com reconhecidos resultados. As obras de 

remodelação do Vale do Anhangabaú também impulsionaram políticas de restauração do 

patrimônio histórico da área central de São Paulo. Muitos projetos de edifícios singulares e 

logradouros, elaborados pela prefeitura, foram retomados com o intuito de gerar um efeito 

indutor no entorno. 

 Uma segunda intervenção relevante para a revitalização do centro de São Paulo 

foi o Bulevar São João, projeto que surgiu em 1988. A referida intervenção se origina com a 

intenção de adaptar a Avenida São João à nova função assumida pela área, voltada aos 

pedestres e ao lazer, interligando o centro Velho da Cidade ao Centro Novo, por meio de 

calçadões, possibilitando a valorização dos marcos históricos da área. Trata-se de um exemplo 

do resgate da escala humana, concepção norteadora do processo de revitalização do centro de 

São Paulo. O projeto do Bulevar São João se divide em quatro partes. A primeira compreende 

os calçadões; a segunda, caracterizada como um grande bulevar, em que o espaço de veículos 

é reduzido e o de pedestres ampliado; a terceira e a quarta, referem-se à recuperação do Largo 

do Paissandu e da Praça Júlio Mesquita. 

 As intervenções no centro de São Paulo incluíram também a reurbanização do 

Parque Dom Pedro, contribuindo para sua revitalização. Construído nos anos 1920, o parque – 

com aproximados 500.000 m2 de área – foi sendo descaracterizado gradativamente, perdendo 

sua importância no contexto da cidade. Nos anos 1980, várias idéias foram discutidas, mas é 

na década de 1990 que surge um plano de urbanização mais amplo. A proposta parte da 

identificação das causas da degradação ambiental, problema crucial, resumidas em três: a 

presença de mercados e comércios saturados e geradores de tráfego caótico de veículos; a 

existência de viadutos e vias expressas cruzando o parque; e a existência de terminais de 

ônibus operando com ociosidade e ocupando uma grande área. A eliminação dessas questões 

– aliada a outras medidas complementares – tornou possível a recuperação do parque e sua 

destinação enquanto área verde e espaço de lazer. A instalação da sede do Governo Municipal 

na área vem somar para restabelecer a importância do centro enquanto localização do poder. 
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 O Eixo Sé-Arouche correspondente ao Programa Piloto de Ordenação da 

Paisagem da Área Central configura-se em uma intervenção no centro com o fim de 

revitalizá-lo. Iniciado em 1991, o programa objetiva eliminar os excessos70, ressaltando os 

elementos que valorizam a paisagem urbana do centro, tendo sua história como elemento 

norteador. O plano teve início com o referido programa-piloto e alcançou um resultado 

parcial, visto que o grau de descaracterização era avançado. A sua implantação contou com a 

participação de comerciantes e empresários da região, o que teve grande importância no 

processo, servindo como elemento conscientizador e possibilitando a reavaliação das 

diretrizes elaboradas pela prefeitura, com base nas demandas e necessidades reais da 

população usuária local. Foram legalmente definidos critérios para os anúncios condizentes 

com a intenção de dar visibilidade à área sob a ótica histórica, arquitetônica e artística, o que 

apresentou um significativo e positivo impacto. A sua concretização foi estimulada por 

isenção de taxas fiscais. Estas também incentivaram proprietários a recuperar seus imóveis, 

para o que também contaram com assessoria técnica – incluindo desde elaboração de projeto 

até acompanhamento da obra. 

 Paralelo a essas ações, algumas medidas foram tomadas, a fim de contribuir 

para a recuperação da paisagem e das condições ambientais do centro de São Paulo, entre as 

quais se destacam: a) o projeto intitulado Operação Centro, desenvolvido pela Administração 

Regional da Sé, com o objetivo de melhorar as condições de limpeza e criar mecanismos 

eficientes de manutenção dos logradouros públicos; e b) o projeto Centro sem Carros, 

desenvolvido na Câmara Municipal, em 1991, que consistiu na implantação de um programa 

de restrição à presença de veículos na região central de São Paulo. A idéia do projeto surge 

como alternativa para diminuir a poluição e degradação ambiental dessas áreas, que tem os 

veículos como principais responsáveis. 

 No que concerne as medidas de incentivo ao dinamismo imobiliário merecem 

ser mencionadas: a Operação Urbana; o Movimento Viva o Centro e o Programa Pró-Centro. 

A Operação Urbana consiste num instrumento que vem restringir a lei de zoneamento, vigente 

desde 1972. A primeira Operação Urbana aprovada foi a do Anhangabaú, de 199171, outras 

quatro já foram idealizadas72, mas ainda não foram aprovadas. A Operação Urbana 

Anhangabaú permite a utilização de quatro mecanismos: a) exceções às leis de parcelamento, 

uso e ocupação do solo e às normas de edificações; b) regularização de edificações, de 
                                                 
70 Incluindo desde equipamentos e mobiliário urbano até painéis, anúncios publicitários, entre outros. 
71 Lei no 11.090/1991. 
72 “A do Parque D. Pedro II-Pari, a do Metrô-Sudeste, a do Córrego das Águas Espraidas e a da Água Branca” 
(SIMÕES JÚNIOR, 1994, p.55). 
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reformas ou de construções que se encontram em desacordo com a legislação vigente; c) 

transferência de potencial construtivo; e d) reorganização e aumento do espaço público para 

pedestres. 

 O Movimento Viva o Centro começa a existir em 1991, configurando-se como 

uma mobilização de seguimentos organizados da sociedade civil, com o objetivo de trabalhar 

conjuntamente com a municipalidade para resolver os problemas da área central. A partir da 

Comissão da Associação Comercial, surge a Associação Viva o Centro, englobando entidades 

empresariais e civis e coordenada pelo Banco de Boston. A Associação se inspira no modelo 

de propostas aplicado na cidade de Boston, nos Estados Unidos. As ações da Associação são 

norteadas a partir da constatação de que grande parte da desvalorização do centro de São 

Paulo é causada pelas políticas de restrição e bloqueio do trânsito. O que desencadeia uma 

série de propostas a serem discutidas junto ao poder público. 

 Nesse contexto, surge o programa intitulado PRÓ-CENTRO – Programa de 

Requalificação Urbana e Funcional do Centro de São Paulo, em 1993, da então gestão 

municipal da cidade de São Paulo, que parte dos estudos elaborados pela Associação Viva o 

Centro. Simões Júnior (1994, p.59) resume em seis pontos as linhas de ação do Pró-Centro: a) 

restauração de fachadas de edificações e modernização interna; b) melhoria da acessibilidade 

ao centro, principalmente facilitando o acesso do veículo particular; c) ordenação do espaço 

público; d) aumento da segurança, através de policiamento ostensivo; e) ampliação da 

Operação Urbana Anhangabaú; e f) incentivos às atividades culturais, de entretenimento e 

turismo. Destacam-se ainda três projetos apresentados pela Associação Viva o Centro, que 

estavam por ser regulamentados: o Projeto Patriarca, que consiste na remodelação de uma 

praça; o Projeto Fachadas e o Projeto Centro Acessível. Em decorrência do Pró-Centro, a 

iniciativa privada patrocinou diversos shows no Vale e exposições sobre a história da cidade. 

 

Salvador 

 Considerado um dos maiores conjuntos arquitetônicos da América Latina e por 

sua importância histórica, o centro de Salvador, constituído pelo Pelourinho, é tombado pela 

UNESCO na categoria de Patrimônio da Humanidade desde 1974. O reconhecimento legal do 

valor histórico de imóveis e sítios é um requisito básico para captação de recursos externos ao 

alcance de Estados. No caso em exame, a legalização da área enquanto sítio histórico atribuiu 

um status, que vem corroborar para torná-la ponto de atração turística (figura 08). Por isso, 

entre outros fatores, a busca por oficializar edificações e sítios de valor histórico tem se 
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tornado prática corrente em cidades que estão iniciando os seus processos de revitalização 

urbana. 

 Em 1992, o governo estadual da Bahia deu início a um grande projeto de 

recuperação de todo o centro histórico. A primeira etapa foi concluída no início do ano 

seguinte, correspondendo à reforma e reconstituição do cento, 4 edifícios e a remodelação de 

toda a rede de infra-estrutura pública. A referida etapa do projeto faz parte de um plano global 

composto por três etapas, no qual se pretende recuperar 400 dos 800 imóveis tombados. 

 Sob a coordenação do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (IPAC) e 

financiamento do Governo Estadual, a recuperação do bairro está sendo conduzida de acordo 

com alguns critérios, a exemplo: a) restauração de imóveis como partes de todo quarteirão, 

compondo conjuntos arquitetônicos homogêneos; b) definição de usos específicos por 

quarteirão; c) adaptação dos quintais dos fundos das antigas residências a áreas comuns; d) 

restrição da circulação de veículos em determinados pontos; entre outros. 

 A reabilitação privilegia a recomposição das fachadas, a fim de se criar uma 

ambiência externa que valorize o caráter histórico do local. O mesmo critério não se aplica ao 

interior das edificações onde são permitidos quaisquer tipos de reforma, a fim de ser adaptado 

aos novos usos preestabelecidos. As atividades turísticas foram priorizadas na área de 

intervenção da primeira etapa, com ocupação de restaurantes, cafés, bares, lojas de artesanato 

e galerias, estúdios, livrarias, além de bibliotecas, museus e casas de cultura. 

 Uma característica importante da intervenção do Pelourinho, em Salvador, 

refere-se ao polêmico remanejamento da população de baixa renda que habitava os casarões 

da área. Das 104 casas recuperadas nessa primeira fase, apenas 15 permaneceram abrigando 

antigos moradores e o restante foi objeto de indenizações. Os novos ocupantes contaram com 

atrativos, entre os quais destacamos: o contrato de locação a preço acessível e ausência de 

pagamento de luvas. Em contrapartida, assumiram a responsabilidade de zelar pela 

manutenção do local. Sem entrar na discussão no que diz respeito as questões sociais que se 

relacionam intimamente com a forma como foi realizada a revitalização do centro histórico de 

Salvador verifica-se uma significativa movimentação e exploração turística do patrimônio da 

cidade (figura 09). 

 Outra distinção da cidade de Salvador concerne à recuperação de sua área 

portuária e sua pretensão de explorá-la como atração turística, combinando os atrativos 

naturais, histórico-arquitetônicos e culturais. O turismo náutico vem crescendo e motivando 

várias cidades a criar mecanismos para explorá-lo. Em fase de iniciação, o projeto de 

revitalização da área portuária da cidade deverá conter nove estações para a Via Náutica, que  



Centro histórico de Salvador, Bahia.
Verifica-se o uso turístico do espaço.

Centro histórico de Salvador, Bahia.
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deverá se transformar num futuro roteiro turístico na costa da Baía de Todos os Santos. Hoje, 

iates e lanchas dispõem de uma única parada: a Bahia Marina, um atracadouro particular, 

inaugurado em meados de 1999. A previsão é que, até o final de 2002, todos os pontos de 

parada sejam concluídos. 

 Este último projeto inclui a conversão de quatro armazéns portuários em áreas 

de entretenimento, com píeres, bares, restaurantes, estacionamentos e áreas de apoio. A 

perspectiva da recuperação dessas áreas já vem despertando o interesse de investidores, em 

locais antes desvalorizados, que começam a dar entrada em projetos de significativos 

empreendimentos, como um hotel e um shopping. 

 

Recife 

 Já na década de 1970, surgem as primeiras propostas efetivas de revitalização 

no Bairro do Recife, com origem nos programas de conservação dos Sítios Históricos 

relacionados à grande investida institucional do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (IPHAN) e da Fundação pró-Memória. Em 1976, foi elaborado o Plano de 

Preservação dos Sítios Históricos da Região Metropolitana do Recife (PPSH) pela Fundação 

para o Desenvolvimento da Região Metropolitana do Recife – FIDEM, com a finalidade de 

estabelecer um processo de desenvolvimento dessas áreas. 

 Em 1980, é instituída a lei no 13.957 pela Prefeitura do Recife, que 

implementou o PPSH e reconheceu 31 sítios históricos de preservação e de suas zonas de 

proteção. Também foi criado o Departamento de Preservação dos Sítios Históricos (DPSH), 

vinculado à Empresa de Urbanização do Recife, com atribuições para realizar estudos, 

projetos, levantamentos, análise de projetos arquitetônicos e fiscalização de obras. Um 

significativo cadastro foi elaborado, identificando 109 sítios históricos em 9 municípios que 

então formavam a Região Metropolitana do Recife. Cada município desenvolveu um plano 

específico para intervir em seu centro. 

 Em Recife, as ações de preservação evoluíram a partir de 1986, através do 

Plano de Reabilitação do Centro Expandido, que abrangia os bairros de Santo Antônio, Santo 

Amaro, São José, Boa Vista e Bairro do Recife. Mas é em 1987 que surge o Plano de 

Revitalização do Bairro do Recife, correspondendo à primeira etapa de um plano que abrange 

todo o centro histórico da cidade. O bairro do Recife corresponde ao embrião da cidade e 

conserva um significativo conjunto arquitetônico de valor artístico, cultural e histórico. Das 



68 
 

intervenções significativas73 – referente à revitalização de áreas portuárias centrais de valor 

histórico –, no âmbito nacional, a do Recife é geograficamente a mais próxima da cidade do 

Natal74, ambas localizadas no nordeste brasileiro. Além de ser – como em alguns casos 

estudados – uma área portuária75, sendo, portanto, de grande importância para nosso estudo. 

 O Plano de Revitalização do Bairro do Recife consubstancia-se em 1991, a 

partir de uma solicitação do Governo do Estado de Pernambuco, com a finalidade de aumentar 

a oferta de serviços de interesse turístico na cidade do Recife. Os objetivos do plano são: a) 

conservar o patrimônio histórico e cultural do bairro do Recife, mantendo os registros de todas 

as épocas históricas; b) transformar a economia do bairro, transformando-o em um centro 

regional de cultura, lazer e serviços modernos; c) tornar o bairro um espaço de lazer e 

diversão para a população da cidade; e d) tornar o bairro um centro de atração turística 

nacional e internacional. Em 1992, o plano foi finalizado, servindo primeiramente como 

documento técnico para captação de recursos junto ao Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID) por meio do programa PRODETUR. Trata-se de um plano 

abrangente de reestruturação urbana que incorpora economia e desenho urbano à prática do 

Planejamento, dividido em cinco pólos de ação: Pólo Bom Jesus, Pólo Alfândega, Pólo Pilar, 

Pólo Arrecifes e Pólo Fluvial. 

 Em 1986, foi criado o escritório técnico através da Prefeitura da Cidade do 

Recife (PCR), que desenvolveu um trabalho de análise e elaboração de projetos, extinto em 

1989. A PCR retomou os trabalhos em 1993, tendo como primeira ação concreta o 

melhoramento da infra-estrutura urbana da área. A Empresa de Urbanização do Recife 

(municipal), encarregada de conduzir o Plano de Revitalização, definiu a seqüência de ações 

prioritárias. Assim, a PCR negociou a abertura de uma via76 com o Porto do Recife77 e 

formulou o projeto Cores da Cidade78 no Bairro do Recife – Pólo Bom Jesus (figuras 10 e 11).  

                                                 
73 Considerando o maior tempo e amplitude da intervenção. 
74 Segundo o Guia Rodoviário Quatro Rodas (1995, p.56-57), a distância mais curta por estradas asfaltadas entre 
os centros de Recife e Natal é de 297 km. 
75 O porto marítimo do então bairro do Recife foi considerado, no início do século XVII, o mais importante do 
continente americano, em decorrência do crescimento da exportação do açúcar. 
76 A Avenida Alfredo Lisboa. 
77 A abertura da Avenida Alfredo Lisboa juntamente com a via Beira Rio (à margem do rio Capibaribe) 
representam um traçado complementar à trama atual, partindo do princípio da manutenção da macroestrutura de 
parcelamento urbano e do sistema viário existente. Visto que esse traçado estabelece uma organização espacial 
separando as atividades portuárias das atividades urbanas (ZANCHETE; MARINHO; LACERDA., 1998, p.39). 
78 O Projeto Cores da Cidade, numa parceria com instâncias privadas, não-governamental e da administração 
pública local, foi concebido para realizar ações exemplares no sentido da preservação do patrimônio cultural 
urbano em várias cidades brasileiras, introduzindo um cromatismo em fachadas de edifícios de valor histórico, 
paralelamente estabelecendo um mix de usos.  
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Este último composto por quatro ruas. Projetos cruciais, pois reforçaram a estratégia de 

criação de um pólo de atração no bairro. 

 Dessa forma, o projeto Cores da Cidade foi a opção para dar início ao centro de 

animação cultural e organizar as parcerias. O projeto no Pólo Bom Jesus estava totalmente 

implantado em dois anos e havia se expandido espontaneamente. Paralelamente, a PCR 

realizou obras de infra-estrutura e criou uma lei de isenção fiscal. Outras iniciativas 

importantes foram a criação de uma agenda de atividades lúdicas para o ano inteiro e a criação 

do Escritório de Operação Comercial do Bom Jesus, que colocava em contato investidores e 

proprietários de imóveis, sugerindo um mix de atividades para a área. No caso do Projeto 

implementado no Pólo Bom Jesus, os usos prevalecentes foram de caráter gastronômico e 

lúdico. 

 O Plano de Revitalização definiu uma área de intervenção de 100 ha e engloba 

75 quarteirões e 383 prédios, como mencionado, subdivididos em três setores, o Setor de 

Intervenção controlada, o Setor de Consolidação Urbana e o Setor de Renovação Urbana. O 

primeiro, que contém os monumentos e o casario mais significativo do Bairro do Recife, a 

ênfase da intervenção reside na preservação da volumetria e dos elementos da fachada e 

cobertura. O segundo setor, contíguo ao setor anterior, caracteriza-se por priorizar a 

preservação ambiental, tratando da ambiência do conjunto e servindo de elemento de transição 

para o restante do bairro, onde são enfatizados a limitação do gabarito e a forma de ocupação 

do lote pela construção. O Setor de Renovação Urbana, onde se situa a maior parte do casario 

do século XX, de uso múltiplo, deverá preferencialmente abrigar usos voltados à função 

portuária. 

 O Plano identificou que a participação da sociedade civil, iniciativa privada e 

da comunidade local é essencial para o seu sucesso. “Um projeto deste tipo não pode apoiar-

se em uma única forma de relacionamento entre iniciativa privada e poder público. Ela deve 

ser variada e dinâmica” (ZANCHETI; MARINHO; LACERDA, 1998, p.5). Por isso, a 

Prefeitura do Recife conta com verbas provenientes do Governo Federal, através do Fundo de 

Revitalização do Bairro do Recife e a Agência de Desenvolvimento da Ilha do Recife, com a 

finalidade de garantir a sua auto sustentabilidade, ao passo que vem contando com recursos 

provenientes da iniciativa privada e com o apoio dos proprietários dos imóveis, que se 

responsabilizaram pela restauração das edificações. 

 De acordo com Zancheti, Marinho e Lacerda (1998, p.5), “as atividades que 

deram a partida e consolidaram a Revitalização do Bairro do Recife foram aquelas de 

animação cultural e lazer”. Entretanto é reconhecido que tais atividades não garantem a 
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continuidade e manutenção do processo de revitalização. Por isso, o plano aponta que a 

recuperação de áreas contíguas ao pólo do Bom Jesus, que se encontram deterioradas, devem 

ser recuperadas e introduzidas novas atividades que impulsionem a vida urbana da cidade, 

com destaque para os usos residenciais, comerciais (atacado) e de serviços modernos. O 

exemplo do plano de Revitalização do Bairro do Recife é emblemático, pois assume o caráter 

das intervenções urbanas no Brasil, que se concentram prioritariamente na recuperação do 

patrimônio edificado e na revitalização comercial e cultural dos Bairros Históricos. Diferente 

do modelo europeu de planejamento urbano, em que o aspecto social é parte integrante e 

indissociável das intervenções. 

 Segundo Campos (1999), o relativo sucesso, nos primeiros anos, de 

intervenção do plano, motivou a expansão da aplicação de políticas de revitalização 

semelhantes em áreas contíguas, como os bairros de Santo Antônio e São José. No entanto, a 

mesma autora alerta para a necessidade de identificação prévia e posterior respeito das 

atividades importantes à vitalidade dessas áreas, que, no caso dos referidos bairros, é o 

comércio local, pois a manutenção dos programas de revitalização vem se mostrando 

problemática; entre outros motivos, por não estabelecer um vínculo afetivo mais estreito entre 

os novos usuários e as áreas em questão. 

 Outro tema de política urbana relevante que, de acordo com Campos (1999, 

p.5), é apontado pelo plano é o da conservação. “Os centros históricos são áreas 

tradicionalmente não contempladas pelos planos urbanos e ignoradas pela cultura da política 

imediatista”. Contudo, segundo a mesma autora, a conservação configura-se como o eixo 

norteador de todas as políticas de desenvolvimento urbano no mundo hoje. 

 
Os custos sociais da conservação e da reutilização são infinitamente menores que os 
da transformação e substituição de estruturas urbanas. Se considerarmos, além dos 
custos normais computados nestes cálculos, os ganhos em termos de identidade do 
cidadão com sua cidade, a memória urbana, a manutenção dos habitantes em seus 
lugares, a valorização do patrimônio histórico e artístico para outros usos, a relação 
benefícios – custos sociais penderá fortemente para a conservação (CAMPOS, 1999, 
p.5). 

 

 Ou seja, vem se consagrando que a manutenção da cidade existente é, em 

alguns casos, mais importante que construir a sua expansão e edificação nova. 

 Referente ao seu porto, a administração pública da cidade do Recife vem 

buscando alternativas para manter a compatibilidade entre as atividades portuárias e o sítio 

histórico, juntamente com as atividades voltadas para a diversão e para o entretenimento, que, 

como mencionamos, estão sendo implementadas. Parece acertado que as atividades ligadas à 
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movimentação de carga dos portos são inadequadas ao uso lúdico, de serviços e comércio 

atacadista voltadas para o público, assim como para o uso habitacional. Desse modo, o Recife, 

sem deixar de aproveitar a posição geográfica privilegiada – situada no extremo oriental do 

país –, vem construindo, desde a década de 1980, o porto de Suape, um atracadouro de águas 

profundas, localizado a quarenta quilômetros ao sul, ainda na região metropolitana do Recife. 

 Há cerca de um ano e meio, vem sendo implementado o complexo industrial e 

portuário em Suape. Ao mesmo tempo em que Suape é impulsionado, o antigo porto do 

Recife é desmontado gradativamente. Pretende-se implantar o Porto Digital. A idéia é 

desenvolver um pólo de negócios da Nova Economia, preservando o patrimônio edilício e o 

sítio histórico da área. 

 Atualmente, outros projetos estão sendo desenvolvidos, em continuidade ao 

Programa de Revitalização do Bairro do Recife, dos quais podem ser destacados primeiro o 

Programa de Revitalização de Sítios Urbanos do Ministério da Cultura 

(MINC/IPHAN/BID)79, para o qual foram encaminhados projetos urbanos e arquitetônicos, 

objetivando a preservação sustentável do Patrimônio Histórico Cultural e a recuperação da 

função econômica, cultural e social da parte sul da ilha, que compreende o Pólo Alfândega. O 

segundo relevante programa encaminhado no bairro é o de Desenvolvimento do Turismo do 

Nordeste, do Ministério da Indústria e Comércio, juntamente com o Banco do Nordeste, que 

tem por fim fortalecer o turismo no Bairro do Recife e consolidá-lo como importante 

destinação turística nacional e internacional. 

 

São Luis 

 Conforme Andrés (1995, p.30), São Luis do Maranhão configura-se como um 

dos mais valiosos conjuntos de arquitetura civil de origem lusitana datada dos séculos XVIII e 

XIX na América Latina. Segundo o mesmo autor, trata-se de uma cidade com características 

portuárias marcantes. Entre os caracteres originais, destaca-se a existência da Cidade Alta, 

administrativa, militar e religiosa, e a Cidade Baixa, marinheira e comercial. 

 Com a prosperidade do processo de urbanização – em geral de caráter 

“modernizante” –, que surge em São Luis desde as décadas de 1940 e 1950, é dada prioridade 

à produção de espaço para o automóvel e outros veículos. Com isso, duas igrejas e alguns 

sobrados são demolidos para dar espaço à abertura de avenidas e ruas mais largas. De então, 

surgem as primeiras medidas com vistas a conservar o patrimônio imóvel da cidade. Em 1966, 
                                                 
79 Ministério da Cultura/Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional/Banco Interamericano de 
Desenvolvimento 
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o Governo do Estado juntamente com a UNESCO trazem um especialista francês, o arquiteto 

Michel Parent, para prestar consultoria no tocante à criação de mecanismos de proteção do 

centro histórico. No entanto, seguem os anos com a cidade sem elementos protecionistas para 

o seu patrimônio. Anos depois – em 1973 –, a UNESCO envia novo consultor, o arquiteto 

português Viana de Lima, que elabora um documento, correspondente a um conjunto de 

diretrizes para preservação de São Luis e Alcantra. Como no caso anterior, tal documento cai 

no esquecimento e abandono burocráticos. 

 Em seguida, vários conjuntos urbanos e monumentos históricos são tombados, 

através de determinação do Governo Federal juntamente com o IPHAN/MEC. Nos últimos 

anos da década de 1970, o Governo Estadual inclui entre suas prioridades de administração a 

preservação do Centro Histórico de São Luis. Em 1979, o então Governo organizou o I 

Encontro Nacional da Praia Grande, promovido por órgãos do Estado com o apoio do 

IPHAN/MinC, cuja recomendação básica foi a criação de um Grupo de Trabalho e uma 

Comissão de Coordenação para desenvolver e implementar o Programa de Preservação e 

Revitalização do Centro Histórico de São Luis. Cabe ressaltar o caráter múltiplo dos referidos 

organismos implementadores, que contavam com representantes da administração estadual e 

municipal, IPHAN, Universidade Federal do Maranhão e diversas entidades de classe. 

 Em 1980, é elaborado o texto básico do referido Programa, também conhecido 

como Projeto Praia Grande ou Reviver. A partir de então, sucessivos governos vêm 

garantindo a realização de diversas etapas do Programa. Foram cinco etapas distintas, 

seguindo diretrizes do Programa, as quais foram amadurecidas com a reciclagem e promoção 

de debates e assessoria aos técnicos envolvidos no processo. O Governo do Estado, por 

recomendação do Conselho Estadual de Cultura, criou a Zona Tombada Estadual – numa área 

de aproximados 160 ha, englobando 2.500 imóveis – lindeira à zona tombada federal. 

Atualmente, o Centro Histórico de São Luis do Maranhão constitui um dos maiores acervos 

da arquitetura lusitana da América Latina, com aproximadamente 3.500 edifícios, distribuídos 

numa área de 270 ha. 

 O Projeto Reviver iniciou com um intensivo trabalho de restauração de 

significativos edifícios localizados no bairro Praia Grande, onde mais de 200 prédios foram 

recuperados. Novos usos foram implantados, com prioridade para as atividades turísticas e 

lúdicas, com destaque para teatros, cinemas, bares, restaurantes e hotéis. Aliada a recuperação 

do casario de valor histórico do referido bairro, o Projeto contemplou o espaço público, 

objetivando resgatar uma ambiência relacionada ao período histórico de origem dos edifícios. 

Assim, calçadas, vias e praças foram restabelecidas, recompondo suas características 
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construtivas originais. Toda a rede elétrica e telefônica foi para o subterrâneo e toda a 

iluminação pública foi refeita, de modo a reconstituir a época em que as vias eram iluminadas 

com lampiões. 

 De todo o centro histórico, as intervenções se concentraram numa área, 

abrangendo 10 ruas, onde o fluxo de veículos foi proibido. Os prédios reestabilizados e 

reformados – que já se encontravam protegidos no âmbito estadual e federal – eram, em sua 

quase totalidade, de propriedade pública, o que facilitou o processo. A iniciativa pública 

juntamente com a conscientização e assessoria técnica incentivaram proprietários de imóveis 

localizados na área a também fazê-lo. 

 Uma característica relevante da intervenção realizada no centro histórico de 

São Luis diz respeito à manutenção de grande parte da população de baixa renda residente no 

local. Através de um projeto piloto de habitação, já iniciado, e que tem como objetivo 

prioritário manter o uso residencial na área, intenta-se abrigar cerca de 1.000 famílias em 

aproximadamente 80.000 m2 de área construída, subutilizada e contígua ao setor reabilitado. 

Em 1993, dez famílias – que residiam em cortiços da região – foram contempladas com o 

programa, sendo transferidas para um casarão reabilitado, onde foram adaptadas 10 unidades 

habitacionais. 

 

2.2 Estratégias comuns para a reanimação e valorização de centros históricos 

 

 Como pode ser observado, as questões que dizem respeito aos centros antigos 

possuem diversos enfoques, que vão desde o patrimônio edilício e imaterial até a conservação 

e reintegração das áreas à dinâmica econômica da cidade. Referente aos casos internacionais 

bem sucedidos, Del Rio destaca cinco aspectos fundamentais nos processos de revitalização 

de áreas centrais: 

 
a) os processos estratégicos de planejamento, marketing, gestão e monitoramento, 
em perspectivas de longo prazo; b) um mix estudado de ocupação da área, composto 
por diversos usos do solo, complementares e com a presença de “âncoras” sólidas; c) 
respeito à memória coletiva, ao patrimônio e ao contexto preexistente (físico-
espacial e socio-cultural); d) atenção ao poder das imagens e da qualidade projetual; 
[e] e) processos consensuais e colaborativos entre os grupos envolvidos (instâncias 
de governo, investidores, empresariado, usuários e comunidade em geral) (DEL 
RIO, 2001). 

 

 Del Rio (1991) evidencia ainda a promoção turística e a utilização plena dos 

espaços existentes como medidas geralmente presentes em políticas de revitalização de áreas 
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centrais. E no que se refere especificamente a áreas portuárias o autor destaca a recuperação 

da simbiose cidade-corpo d’água – em muitas situações perdida – como medida comumente 

utilizada em intervenções revitalizadoras de todo o mundo. Como mencionamos no início 

deste capítulo, as intervenções norte-americanas em waterfronts são pioneiras e exemplares. 

 
Nestes casos são merecedores de atenção os sistemas de gerenciamento urbanístico, 
as estratégias flexíveis de planejamento e implementação, e a relativa continuidade 
administrativa em torno aos objetivos de revitalização da área central. Destaca-se a 
atitude agressiva do poder público para atrair investimentos e monitorar os 
empreendimentos, e o cuidado com a qualidade das soluções urbanísticas e 
arquitetônicas [...] (DEL RIO, 2001, grifo nosso). 

 

 O objetivo de valorizar economicamente áreas centrais e históricas parece estar 

presente em quase a totalidade dos casos de intervenções e projetos de revitalização. Choay 

(2001) menciona algumas formas de valorização de edifícios antigos de valor arquitetônico e 

artístico, são elas: a) a conservação e restauração, que constituem os fundamentos de toda 

valorização80; b) animação cultural; c) modernização de espaços e infra-estrutura; d) 

conversão em dinheiro de componentes artísticos e culturais imateriais; e) criação de 

mecanismos que facilitem o acesso às áreas centrais; f) reutilização de espaços subutilizados; 

e g) ampliação do conceito de patrimônio81. Ao mesmo tempo em que reconhece que as 

políticas de revitalização do urbanismo contemporâneo estão diretamente vinculadas à 

valorização econômica dos centros históricos, a autora questiona os resultados dessa 

tendência, pois observa os efeitos perversos e destrutivos do capital sob o patrimônio 

histórico, ao estabelecer prioritariamente como meta o lucro, em detrimento de valores 

artísticos, arquitetônicos e históricos. 

 Castells (1999, p.25) referencia alguns itens que julga necessários para que 

práticas de revitalização de centros obtenham êxito, respondendo a seguinte questão: 

 
Como revitalizar o Centro? Aqui o urbanismo tem muito o que fazer, com práticas 
de desenho urbano bem estabelecidas: conservação arquitetônica, monumentalidade, 
pedestrialização, integração de jardins urbanos, ajuda ao comércio tradicional como 
elemento de animação urbana. Mas, junto com o urbanismo no sentido mais estrito, 
fazem falta uma política cultural, de atividades e festas que promova a vida de rua – 
o melhor antídoto contra a insegurança cidadã –, uma política social que alivie as 
expressões mais duras da pobreza, uma política de escolarização ativa, uma política 
de desenvolvimento econômico, que oriente a prática fiscal, as políticas de 
empréstimos, a infra-estrutura tecnológica. 

                                                 
80 Contudo “reconstituições ‘históricas’ ou fantasiosas, demolições arbitrárias, restaurações inqualificáveis 
tornaram-se formas de valorização correntes” (CHOAY, 2001, p.213, grifo da autora). 
81 Como podemos mencionar a inclusão e utilização de edifícios pós-industriais, de conjuntos arquitetônicos 
antigos e componentes arqueológicos. 
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 Tratam-se de ações variadas, que abrangem desde aspectos específicos de 

desenho urbano82 a fatores amplos de urbanismo83. Mesmo reconhecendo que esses dois 

campos do conhecimento estão intimamente ligados, optamos por tratá-los distintamente, 

como forma de sistematizar as informações que julgamos importantes neste trabalho. 

 Referente às medidas de desenho urbano, destacam-se: ampliação de áreas 

restritas ao pedestre (calçadões, praças, largos); criação de condições de transportes e de 

condições de tráfego84 (ordenação de vias, estações e pontos de ônibus confortáveis, 

estacionamentos); reutilização de antigas fábricas, armazéns e outros equipamentos derrelitos 

em áreas portuárias; construção de shoppings centers fechados85; complexos de escritórios e 

negócios, e usos afins com serviços de bares, restaurantes e lazer; atividades especiais de 

convenções, lazer e turismo; e preservação e conservação histórica de edifícios singulares, 

assim como conjuntos arquitetônicos, marcos e espaços públicos (criando espaços favoráveis 

a realização de mercados e festivais culturais); reabilitação e construção de unidades 

habitacionais adaptas às características do lugar e aos padrões vigentes dos moradores; 

melhoria dos níveis de poluição ambiental, visual e sonora, entre outras. Estas são algumas 

das estratégias comumente empregadas em centros com o objetivo de reanimar áreas 

consideradas “mortas” ou com “pouca vitalidade”. 

 No que concerne a práticas de ordem política, econômica e social, distinguem-

se basicamente duas. Primeiro as referentes a políticas públicas, das quais podemos 

mencionar: a) políticas culturais, que incentivem atividades nas ruas (eventos culturais, 

shows, feiras, exposições); b) políticas sociais, que tratem as questões habitacionais, de 

marginalização, de convívio e de memória coletiva para a área; c) políticas educacionais, que 

criem mecanismos didáticos e instrutivos para visitantes em geral (população da cidade, 

                                                 
82 “[...] campo disciplinar que trata a dimensão físico-ambiental da cidade, enquanto conjunto de sistemas fisico-
espaciais e sistemas de atividades que interagem com a população através de suas vivências, percepções e ações 
cotidianas” (DEL RIO, 1990, p.54). 
83 “Técnica ou ciência interdisciplinar de ordenação dos espaços habitáveis. Correlaciona-se com a cidade 
industrial como instrumento de correção dos desequilíbrios urbanos, nascidos com a urbanização e agravados 
com a explosão urbana do nosso tempo” (SILVA, 1995b, p.21-23). 
84 Em diferentes objetivos, enquanto se observa uma valorização do transporte coletivo, o controle e até 
limitação dos veículos individuais nos países europeus, o contrário ocorre nos Estados Unidos. No Brasil, 
podemos citar o caso de São Paulo, que com o Viva o Centro reforçado pelo Pró-Centro buscou-se facilitar o 
acesso de veículos particulares, acreditando-se que assim se resgataria a freqüência de grupos pertencentes a 
classes mais favorecidas, reaquecendo o comércio local. 
85 Alternativa amplamente utilizada nos Estados Unidos, mas contestada (Ver Jacobs, 2000, que relaciona a 
existência dos shoppings à destruição do pequeno negócio) e negada em alguns países europeus, que priorizam o 
resgate do convívio público e os pequenos comerciantes locais. 
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turistas, etc.); e d) políticas de financiamento, que facilitem proprietários e investidores 

melhorarem e manterem as condições físicas dos imóveis das áreas centrais. 

 Segundo, as que dizem respeito às estratégias de gestão, que se destacam: a) 

incentivos fiscais, com descontos ou isenções no IPTU dos imóveis localizados nas áreas 

centrais, desde que reformados, reabilitados ou convertidos em atividades pré-determinadas 

pela legislação vigente; b) controle administrativo e participação fiscal, de forma que o poder 

público mantenha um controle da situação e transformações da área e tenha uma arrecadação 

efetiva nos casos que assim deva ser; c) atuação da sociedade civil junto ao poder público 

(comunidade organizada e empresários), de forma que haja uma interação e divisão dos custos 

dos investimentos, resultando em soluções mais satisfatórias para todas as partes implicadas; 

d) continuidade administrativa, permitindo existir um programa com leis e estratégias a longo 

prazo e uma equipe especializada, multidisciplinar, contínua e com autonomia para cumprir 

objetivos bem delineados e claros para a cidade, possíveis de serem executados sem 

interrupções; e) assessória técnica, com manuais e profissionais qualificados, capazes de 

orientar e assegurar as reformas e construções implementadas nos setores pré-estabelecidos 

pelo poder público; e f) legislação específica, com definições claras de deveres e direitos para 

a área a serem praticados por proprietários, usuários e pelo próprio poder público. 

 Vale acrescentar alguns elementos variados que identificamos importantes nas 

práticas de revitalização urbana estudadas. Antes de qualquer coisa, é importante ressaltar que 

o papel do poder público é fundamental para impulsionar o processo de revitalização urbana 

de uma área central degradada. O poder público precisa, segundo Castells (1999), criar 

mecanismos que orientem para a prática fiscal. É importante ainda que os órgãos e setores 

competentes tenham autonomia no processo de revitalização de áreas centrais degradadas, 

pois é conhecidamente a forma mais viável de garantir os interesses de grupos implicados. 

 Muitas cidades têm iniciado grandes processos de reconversões de áreas 

centrais degradadas e alavancado os seus planejamentos estratégicos através de grandes 

eventos culturais – exposições mundiais, olimpíadas e feiras internacionais86. 

 Referente a intervenções brasileiras de controle urbano, Magalhães (2001) 

distingue algumas, aplicadas no centro do Rio de Janeiro: a ordenação dos ambulantes; a 

organização de áreas de estacionamento; o estabelecimento de parcerias entre a Prefeitura e 

empresas privadas e comerciantes; a retirada de populações de rua; e a promoção de eventos 

                                                 
86 Como exemplo, podemos citar as feiras mundiais de Paris (1889) e Chicago (1893); os Jogos Olímpicos em 
Barcelona (1992) e a Exposição do Centenário de Colombo em Gênova (1992). 
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de caráter cultural. Tratam-se de ações sociais vinculadas a diversas áreas que precisam ser 

resolvidas em conjunto com alternativas específicas de desenho urbano. 

 Os movimentos preservacionistas vêm buscando salvaguardar edificações de 

valor histórico usando como principal recurso às leis de tombo. Tais leis vêm salvando da 

demolição muitos edifícios, conservando-os em seu estado. Contudo, parece acertado que não 

os livram do abandono e da deterioração87. 

 A identificação de zonas homogêneas de planejamento específico, a 

catalogação pormenorizada de edifícios e o estabelecimento de níveis de proteção e 

intervenção permitidos são recursos vigentes em cidades européias – como no mencionado 

caso de Sevilha, na Espanha –, pois possibilitam um conhecimento mais amplo, criando 

subsídios de ações mais eficazes. 

 Como mencionado, a mistura de usos e atividades diversas, com atenção para a 

compatibilidade mútua entre elas, compõe um dos requisitos para a vitalidade do espaço 

urbano. Sobre o assunto, Jacobs (2000) escreve argumentando em favor da diversidade de 

usos e respeito à comunidade local, como elementos imprescindíveis para uma vitalidade 

urbana. A mesma autora defende que antes de serem planejados espaços aparentemente 

agradáveis, condizentes com os valores de ordem, pré-estabelecidos pelo planejamento 

ortodoxo, é necessário se entender o seu funcionamento, a ordem real existente e que deve ser 

preservado. 

 Observamos que, nos bairros antigos, a decadência do pequeno comércio, 

assim como o esvaziamento do uso residencial e de serviços, em detrimento de uma 

especialização cada vez maior de funções, são fatores contributivos a sua desvalorização. A 

promoção do mix configura-se estratégia consagrada para estabelecer a vitalidade, animação e 

segurança de áreas centrais. Julgamos pertinente inclusive observarmos a dinâmica e 

vitalidade existentes em bairros populares, onde a própria tipologia habitacional, juntamente 

com necessidades econômicas da população, criam uma movimentação nas ruas que poderia 

ser adaptada aos centros históricos. 

 No que tange à habitação, o grande problema verificado nos Estados Unidos – 

referente às melhorias urbanísticas, conscientização das vantagens de localização e infra-
                                                 
87 “Os movimentos preservacionistas dos anos 1960 nos EUA salvara da demolição as edificações do Quincy 
Market e Faneuil Hall em Boston, contudo, o abandono e deterioração tomaram conta da área. Início dos anos 
1970, através da associação de Benjamin Thompson, um arquiteto local dono de restaurante com uma grande 
idéia, e James Rouse, empresário de visão cuja Rouse Company já havia construído a cidade nova de Columbia e 
alguns shopping centers em áreas centrais. Esta aliança, com a benção da prefeitura transformou o antigo 
mercado em um conjunto gastronômico e comercial, com mercado, restaurantes, bares, lojas e escritórios, cujo 
sucesso tornou a experiência um modelo internacional. O novo conjunto do Market Place atraía 10 milhões de 
visitantes – total equivalente ao registrado para a Disneylândia no mesmo período” (DEL RIO, 2001). 
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estrutura disponíveis, ou até mesmo o simples modismo reinante – é a valorização imobiliária, 

que finda por determinar o destino da maioria das unidades habitacionais para grupos de renda 

alta, provocando o afastamento das populações menos favorecidas. A respeito da habitação, 

cabe evidenciarmos a realidade de Sevilha, onde se observa a multiplicidade inclusive de 

classes sociais. Nessa cidade, observa-se a convivência de antigos moradores, provenientes de 

classes mais abastadas, mas que declinaram economicamente, com residentes de unidades 

habitacionais populares. Ainda observa-se, novos moradores de classes mais privilegiadas, 

que, atraídos pelos benefícios de infra-estrutura do centro, passaram a ocupá-lo. Isso 

proporciona uma rica diversidade cultural e social, além de um movimento benéfico de 

pessoas. 

 O empreendimento-gancho é, como mencionado, outro artifício utilizado para 

valorizar uma área degradada. Nesse sentido, poder-se-ia falar de verdadeiras estratégias de 

marketing, que valorizam economicamente a área e contribui significativamente para sua 

imagem positiva88. A alternativa de lançar empreendimentos de grande porte que 

proporcionem um efeito-demonstração – para atrair novos investidores e possibilitar a 

continuidade do plano – vem sendo amplamente utilizada, com grande êxito primeiramente 

nos Estados Unidos e seguido em outros países de economia desenvolvida. O retorno 

econômico ocorre com a arrecadação proporcionada pela valorização da área. 

 
Assim como no planejamento de um shopping-center, com a importância assumida 
por suas lojas-âncora que garantem o sucesso das vendas, as diferentes funções a 
serem promovidas em uma área de revitalização possuem as suas ‘âncoras’ como 
agentes catalisadores do desenvolvimento (DEL RIO, 1991, p.49). 

 

 Del Rio distingue alguns catalisadores amplamente usados, são eles: os centros 

de comércio internacional, hotéis, marinas públicas, conjuntos de lojas e restaurantes, museus 

e, por último, habitação. O que mostra que, apesar da reconhecida importância deste último 

componente, as intervenções revitalizadoras geralmente iniciam com empreendimentos de uso 

comunitário (considerando as restrições de alguns deles), seja implementado pelo poder 

público, seja pela iniciativa privada. O mesmo autor acrescenta que as âncoras ou 

catalisadores devem compor os objetivos do programa de intervenção como um todo, para 

alcançarem êxito e de fato contribuírem para a regeneração da área tratada. 

 Inúmeros exemplos podem ilustrar o artifício das âncoras como recurso para 

valorizar e converter a imagem de áreas degradadas, como podemos mencionar o caso de 

                                                 
88 É o marketing “dos edifícios de griffe” (DEL RIO, 2001). 
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Bilbao, na Espanha (com o Museu Guggenheim, de autoria do arquiteto Frank Gehry, que se 

tornou o edifício ícone internacional, imprescindível na revitalização da área portuária e 

central da cidade) (figura 12); de Lisboa, em Portugal (com a Expo-98 às margens do rio 

Tejo) (figura 13); de Barcelona, na Espanha (com a renovação do Port Vell, onde foi 

construído um shopping, com cinemas, marina e passeio em deck retrátil para passagem dos 

barcos) (figuras 14 e 15); de Buenos Aires, na Argentina (com os diques, os armazéns 

portuários reciclados e os novos prédios comerciais, inspirados nas construções antigas do 

entorno, na área leste de Puerto Madero); e de Baltimore, nos Estados Unidos (com o Aquário 

Nacional e a antiga usina localizada no Píer 4, Pratt Street, onde, hoje, funcionam as 

instalações de empresas prestadoras de serviços variados) (figuras 16 e 17); para só citarmos 

alguns exemplos. 

 A implementação de empreendimentos concretizados em edifícios modernos 

(ou pós-modernos) na malha urbana antiga, que, segundo Choay (2001), supostamente 

valorizam a cidade antiga, somente se torna efetiva quanto a esse último aspecto assinalado – 

no sentido estético, artístico e de respeito às características presentes do lugar – desde que 

considere as articulações entre as diferenças e suas regras morfológicas. Ao contrário de como 

em geral acontece, onde tais elementos se impõem como objetos independentes e auto-

suficientes. 

 A imagem desfavorecida dos centros antigos – de áreas degradadas e 

declinadas economicamente – dificulta o início de qualquer reconversão dessas áreas. Nesse 

sentido, o poder público tem muito a contribuir, visto que pode colaborar para restituir a 

imagem de áreas centrais estigmatizadas junto às respectivas populações das cidades. Dentre 

muitas formas de se alcançar esse resultado, trazer de volta para o centro sedes da 

administração pública é uma alternativa relevante, visto que soma para o restabelecimento da 

centralidade do poder na área. Essa alternativa, assim como estratégias de marketing, podem  

contribuir com programas de revitalização, eliminando antigos estigmas, formando uma nova 

imagem e tornando as áreas centrais espaços atrativos. 

 No Brasil, algumas intervenções de desenho urbano são praticadas – mais 

intensamente no espaço público – seguindo os modelos enumerados por Magalhães (2001). 

No centro do Rio de Janeiro, temos alguns exemplos: substituição de ruas de serviço por 

calçadões; construção de canteiros centrais; recuperação de praças; a ampliação de calçadas; 

transferência de terminais de ônibus; valorização de monumentos; colocação de esculturas no 

espaço público; instalação de quiosques; colocação de grades, frades e correntes para proteção  
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Área revitalizada as margens do rio Tejo, em Lisboa, Portugal. Com a
realização da Expo-98, foram edificados vários prédios e equipamentos
urbanos que contribuiram para mudar a imagem da área, hoje, ponto de atração
turística na cidade.

O museu Guggenheim, em
Bilbao, na Espanha,

tornou-se ícone internacional de
fundamental importância à

revitalização da área portuária e
central da cidade. O projeto é do

arquiteto Frank Gehry.
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Port Vell em Barcelona, Espanha.

Port Vell em Barcelona, Espanha.

Foto: Heitor Andrade, 2001.

A construção de um shopping, com cinemas, marinas e passeio em
retrátil para passagem de barcos no Port Vell, em Barcelona, contribuiu para

mudar a imagem da área e torná-la ponto de atração para turistas e para a
própria população da cidade.
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Aquário Nacional de Baltimore, EUA, um dos principais empreendimentos-âncora
na revitalização do porto interior da cidade. Em sete meses superou a marca dos 400

a 600 mil visitantes/ano prevista em seu projeto, chegando a um milhão de
visitantes.
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A antiga Usina localizada no
Píer 4, Pratt Street,
Baltimore, Maryland, EUA -
correspondia a Companhia
de Gás e Eletricidade de
Baltimore, originalmente
gerada a vapor - tem se
transformado numa das
principais atrações da cidade.
Nas atuais instalações podem
ser encontrados serviços
gastronômicos variados,
além de possibilitar que os
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visitantes realizem atividades lúdicas e esportivas. Atualmente abriga a primeira zona
de esportes ESPN da nação, o Hard Rock Café e a loja da .Barnes & Noble Book
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e bloqueio de vias públicas e calçadas; e a relocação e redimensionamento de bancas de 

jornal. 

 Além dos inúmeros problemas próprios dos centros antigos, algumas 

metrópoles sofrem as conseqüências da poluição ambiental. Assim, soluções para a melhoria 

de níveis de poluição ambiental, através da inibição do uso do automóvel e do incremento do 

transporte coletivo; controle de poluição sonora, visual e paisagística (causada pelo excesso de 

letreiros e mobiliários inadequados); efetivo funcionamento dos serviços de manutenção 

urbana (desde limpeza pública até reposição de calçamentos), para só citar alguns exemplos. 

 Em muitos casos, o turismo tem sido o elemento fundamental nos projetos de 

revitalização urbana de sítios históricos. Esse é caso de cidades de economia desenvolvida, 

para as quais a exploração turística de áreas centrais tem se tornado recurso e até principal 

fonte de renda. 

 
A indústria do turismo, os programas habitacionais, principalmente de classe-média, 
o interesse histórico e cultural, a expansão das funções tradicionalmente centrais de 
comércio, serviços e financeiras, bem como a consolidação do centro como lugar 
simbólico por excelência, foram os fatores mais importantes para conformar um 
movimento de “volta ao centro” nas principais metrópoles do Primeiro Mundo (DEL 
RIO, 1991, p.39-40, grifo do autor). 

 

 São necessárias ainda estratégias implícitas que considerem aspectos 

operacionais, realidades vigentes e questões de ordem subjetiva, tais como memória, cultura, 

patrimônio imaterial, entre outros. No que tange ao social, as intervenções realizadas no Brasil 

não o inclui nas prioridades dos planos. Nesse sentido, é importante observar que se tem 

desconsiderado o resgate do cotidiano vivido pelas comunidades que ali transitavam ou 

habitavam os centros históricos brasileiros, que implica em restabelecer a cidade imaginária, 

existente na memória dos que ali viveram. Colón Perales (1991, p.14), quando se refere a 

cidade imaginária de Sevilha, discorre: “la ciudad imaginaria es la tierra firme del sevillano, el 

punto fijo al que amarrar el pensamiento y la existencia”. Cremos que preservar e resgatar 

elementos identificadores do lugar significa concretizar o vínculo de uma população com seu 

passado, com sua história, com sua identidade, fortalecendo-a culturalmente. 

 Segundo Moreira Ortega (2001), o futuro do centro histórico está diretamente 

vinculado à cidade em sua totalidade, assim como ao distrito metropolitano e ao país. Nesse 

sentido, faz-se necessário analisar as vantagens de sua presença e complexidade de sua 

intervenção, que em um momento de crise requer o estabelecimento de prioridades, 

equilibrando o desenvolvimento econômico e a preservação da memória histórica. 
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La rehabilitación de uma zona histórica es um proceso. Los errores que se produzcan 
se pueden prever hasta cierto punto, pero no es posible evitarlos en su totalidad, son 
parte del proceso. [...]. Los aciertos muestran un camino a seguir para otros casos, 
permiten la discusión y alientam los futuros planteamientos [...] (MOREIRA 
ORTEGA, 2001, p.165). 

 

 As tendências para a reabilitação de centros históricos assemelham-se em 

alguns pontos, visto que sofrem influências políticas, econômicas e sociais de acordo com a 

conjuntura mundial. Contudo, as peculiaridades de cada caso impõe a adoção de meios 

distintos, que respondam as necessidades locais. Encontrar o caminho para cada caso 

específico afigura-se um desafio difícil e instigante. Nesse contexto, o Estado possui uma 

significativa responsabilidade, porquanto é a instância mais capaz de intermediar os diversos 

componentes que compõe o processo de revitalização, preservando os interesses coletivos. Por 

isso cabe discorrermos sobre o novo papel da gestão local. 

 

2.3 Papel atual do poder público municipal e a gestão local do patrimônio 

 

Há aproximadamente três décadas, o tema do novo papel dos governos 

municipais tem suscitado importantes pesquisas e debates em países da Europa. Na América 

Latina, só na década de 1990, esses temas foram incorporados como problemas de pesquisa. A 

questão se relaciona com inúmeras problemáticas, o que revela o seu caráter interdisciplinar. 

A globalização se destaca como um fenômeno mais amplo, que interfere significativamente 

no papel atual do poder local89. 

Como define Daniel90, (1988, p.26), o poder local corresponde, 

 
[...] a uma esfera do Estado capitalista. Este desempenha suas funções de 
acumulação e dominação através de diversos aparelhos e também por meio de 
distintas esferas: federal (União), regional (Estados) e local (Municípios). Existe 
uma divisão de tarefas entre essas esferas do Estado que delimita os papeis de cada 
uma com respeito à acumulação e à dominação. 

 

                                                 
89 “O que se denomina de local remete, no Brasil, à esfera municipal” (DANIEL, 1988, p.26). 
90 Neste item, aparecem as idéias de alguns autores que ocuparam cargos políticos (vereadores, prefeitos), 
informações que julgamos necessárias ao leitor. Tal procedimento será realizado nos demais casos que julgarmos 
pertinente. No caso de Celso Daniel, na época em que o seu citado artigo foi escrito, ele era engenheiro e 
professor de Economia na PUC-SP e na EAESP-FGV. De então, chegou ao cargo de prefeito da cidade de Santo 
André, em São Paulo. 
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O Estado, ao passar de Estado de bem estar social para Estado mínimo91, 

restringe suas responsabilidades, possibilitando a redistribuição de tarefas, em que se insere a 

atuação do capital privado na realização de funções urbanas e coletivas. Hoje, o capital 

privado, para a realização de projetos e obras públicas, tornou-se, em determinadas funções, 

indispensável para o êxito da gestão local. A descentralização administrativa e participação 

popular incorporam-se à gestão estatal como elementos fundamentais para a atual 

administração pública e como alternativas possíveis para tratar as particularidades de cada 

região e lugar. 

As metrópoles brasileiras, nos anos 1990, enfrentam as implicações 

determinadas pela globalização, que estabelece uma nova ordem de relações econômicas, 

políticas e sociais no mundo. A globalização apresenta-se de forma excludente, visto que cria 

de um lado, um grupo “seleto”, formado pelas poucas e grandes cidades globais92, que dela se 

beneficiam e, de outro, as cidades dependentes das metrópoles globais, que sofrem os grandes 

problemas decorrentes da rede mundial. 

Como colocam Lacerda; Zancheti; Diniz (2000), num momento de 

homogeneização econômica nacional e internacional, a prática urbanizadora altera-se em 

função dos novos agentes econômicos que concorrem para a formação da macroescala 

territorial93. A globalização pode ocasionar um comprometimento da identidade local das 

cidades integrantes da rede. Tal realidade institui a necessidade de uma estratégia que reforce 

as especificidades de cada lugar, atribuindo valor à diferença. Referente à problemática dos 

centros históricos, a globalização surge como um fenômeno vinculador de sua 

internacionalização, junto com o turismo e as linhas de cooperação internacional. 

No que tange às atribuições do poder local, cabem alguns esclarecimentos 

históricos. Segundo Proulx (2001), o enfoque da administração pública se desenvolveu na 

Europa a partir da evolução da sociedade no século XIX. Mais precisamente, o modelo 

francês – que enfatiza a dimensão legalista e formalista da administração – é o sistema mais 

comum no mundo. Na América do Norte, desenvolveu-se o enfoque do management 

                                                 
91 Tais expressões remetem a significados muito mais amplos que os expostos aqui. Mas estes não compõem os 
objetivos deste trabalho. 
92 “São, por exemplo, as cidades mundiais (Londres, Nova York, Frankfurt, Tóquio, Hong Kong e São Paulo)” 
(LACERDA; ZANCHETI; DINIZ, 2000, p.84). No Brasil, acrescenta-se o Rio de Janeiro (SASSEN, 1998, p. 
48-47 apud LACERDA; ZANCHETI; DINIZ, 2000, p.84). 
93 “O território metropolitano passa a significar, muitas vezes, território nacional ou internacional” (LACERDA; 
ZANCHETI; DINIZ, 2000, p.84). 
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público94, a partir da idéia simplista de dirigir o setor público como uma empresa privada. 

Muitos sistemas de administração pública sofreram influência desse enfoque. 

No Brasil, a despeito de alterações na Constituição de 1988 – referente a 

atribuições municipais –, a ação do poder político local passa a se concentrar na criação e 

manutenção das condições para a reprodução da força de trabalho, tais como sistema viário, 

trânsito, saneamento, uso e ocupação do solo, além de saúde, educação, cultura, esportes e 

lazer. No conjunto dessas atribuições, enquadram-se as ações vinculadas à revitalização do 

patrimônio edilício localizado no centro histórico, como se descreve na própria Constituição 

Federal, em seu “Artigo 30° – Compete aos Municípios: IX – promover a proteção do 

patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e 

estadual”. 

O poder político central passa a se encarregar, muito mais, das tarefas 

referentes à reprodução do capital. Vale ressaltar, em contraste ao Estado de Bem-Estar – que 

contempla um fundo público voltado à reprodução do capital e da força de trabalho – inexiste, 

no Brasil, fundos públicos destinados à regulação do mercado de trabalho e à reprodução da 

força de trabalho. Como expressão do que Daniel (1988) chama de privatização do Estado, 

serviços públicos essenciais tiveram sua lógica regida por critérios de rentabilidade capitalista. 

Nesse contexto, insere-se a questão da autonomia municipal, que corresponde a 

uma independência relativa do poder político local em relação à esfera central. Os municípios 

dispõem de recursos provenientes da arrecadação de tributos, somados às transferências 

advindas do poder estadual e da União. A sua autonomia para tributar varia de acordo com a 

receita disponível. O que facilita a compreensão de que, na prática, existe uma diferenciação 

de autonomias financeiras entre municípios brasileiros, em função do seu lugar ocupado na 

divisão espacial do trabalho social. 

O poder político local exerce suas atribuições, tendo em conta as relações 

estabelecidas com outras modalidades de poder, com destaque para o poder econômico – que 

se distingue no âmbito material – e o poder social – que, em suas distintas modalidades, 

alcança sua eficácia no plano simbólico, ainda que respaldado por um substrato material. 

Segundo Daniel (1988, p.29), “denomina-se poder econômico local o conjunto dos setores 

capitalistas cuja lucratividade depende dessas ações de regulamentação e de produção levadas 

a efeito pelo poder político local”. Referente ao poder social, vale esclarecer que, na realidade, 

                                                 
94 Administração Pública. 
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esse é formado por múltiplas expressões sociais de poder, entre as quais destacamos as elites e 

os movimentos sociais. 

As elites locais – através das associações de empresários, de profissionais 

liberais e, com destaque, os meios de comunicação de massa locais – exercem significativa 

influência nas decisões políticas da gestão municipal. De alguma maneira, o poder político 

local, no sistema capitalista, atende aos interesses das elites, até porque, muito 

freqüentemente, os ocupantes do governo municipal provêm delas. Outra modalidade do 

poder social corresponde aos movimentos sociais, que encontra seu suporte material nas 

entidades, como sindicatos, associações de bairro, entre outras. No Brasil, surgidos na década 

de 1970, os movimentos sociais em geral objetivavam reivindicar direitos básicos, tais como 

direito à água, luz, esgoto, assistência médica, habitação, transporte, cultura, etc. 

Segundo Daniel (1988), a administração municipal configura-se como a 

instância pública onde se concentra a maior parcela do poder local. São o prefeito e seus 

auxiliares, ocupantes de cargos de confiança, os responsáveis últimos pelos atos executivos da 

política local. Contudo, a Câmara Municipal exerce uma forte influência na atuação do 

prefeito, pois é a responsável pela elaboração das leis municipais que autorizam os 

procedimentos administrativos e pela fiscalização dos atos do poder executivo. 

Whitaker95 (2002, p.39) considera que o legislativo é “que define a margem de 

manobra que tem o prefeito para remanejar o orçamento do município, transferindo recursos 

de uma rubrica para outra, segundo as necessidades”. O mesmo autor afirma que a Câmara 

Municipal pode autorizar tanto 1% como 100% das verbas públicas para o prefeito96. 

Portanto, como afirma Chaparro Valderrama (2001), harmonizar as dimensões espaciais e 

temporais em que se movem o Estado, o gestor e os atores sociais, constitui um componente 

fundamental para que a gestão tenha êxito, principalmente no tocante ao patrimônio e ao 

interesse coletivo. 

Nesse contexto, cabe reforçar o papel que a participação popular vem 

ocupando na gestão pública. Segundo afirma Chaparro Valderrama (2001), uma reconhecida 

forma de obter resultados mais condizentes com os anseios e interesses dos usuários é 

tornando-os sujeitos no processo de revitalização e não meros receptores de uma educação ou 

simples consciência patrimonial determinada pelo gestor. A participação ativa da comunidade 

                                                 
95 Segundo Ignácio Calderón e Chaia (Orgs.) (2002), Francisco Whitaker Ferreira foi vereador em São Paulo, 
pelo Partido dos Trabalhadores, de 1989 a 1996, e é secretário executivo da Comissão Brasileira Justiça e Paz da 
CNBB. 
96 No primeiro caso, em que o legislativo autorizou apenas 1% do orçamento público municipal ao prefeito, o 
autor se refere à gestão de Luiza Erundina, quando esta ocupou o cargo de prefeita de São Paulo (1989-1992). 
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local surge como um requisito e componente definidor da gestão patrimonial e não como linha 

de ação secundária e subordinada ao técnico. Como menciona Daniel (1988, p.35), ao 

contrário de “criar dificuldades para vender facilidades”, a informação, nesse contexto, revela-

se como um elemento valioso. 

Os recursos da informática surgem como alternativa para veicular a informação 

junto à população como um todo. 

 
a informática deverá estar presente na casa do cidadão ou em pontos do bairro a 
partir dos quais as pessoas possam participar da discussão dos problemas de seu 
bairro. Essa é uma forma moderna de garantir que aquela comunidade tenha acesso a 
dados e informações, bem como possa dar a sua opinião sobre as ações que serão 
realizadas na sua região (SUPLICY97, 2002, p.118). 

 

A participação da sociedade civil emerge como um componente imprescindível 

para o exercício de democracia, para uma gestão mais voltada ao interesse coletivo e para ser 

capaz de atender a complexas e recentes questões urbanas. Segundo Moura (1996), no Brasil, 

nas décadas de 1970 e 1980, a ênfase do debate recai sobre a relação da dimensão política da 

gestão local com o governo central e sociedade. Nos anos 1990, o foco parece encaminhar-se 

para a dimensão da economia, o que estabelece novas modalidades de relacionamento 

sociedade/poder político local – que incorpora as dimensões de negociação, cooperação e 

parceria. 

No cenário brasileiro, Moura (1996) aponta para o que se denomina ativismo 

democrático –, que remete a idéias98 e práticas de gestão pública que emergem, no Brasil, a 

partir da confluência de movimentos sociais e governos municipais, como sendo uma nova e 

necessária forma de relação do poder público com a sociedade civil. Isso se relaciona 

diretamente com patrimônio cultural, como está previsto na Constituição Federal, inciso V, § 

1° “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”. 

A inclusão de novos agentes sociais no processo de gestão pública vem 

ocupando espaço cada vez maior nos novos papéis da administração local. Até o final dos 

anos 1980, as relações da sociedade civil com o poder público se davam, em geral, entre os 

                                                 
97 De acordo com Ignácio Calderón e Chaia (Orgs.) (2002), Marta Suplicy foi deputada federal, eleita pelo PT 
(1995-1998) e é atualmente a prefeita da cidade de São Paulo (para o mandato 2001-2004). 
98 A constituição de um ideário democrático de gestão pública – composto pela participação, democratização das 
informações e do acesso aos bens e serviços públicos, resgate da autonomia e da identidade local e inversão de 
prioridades – serve de referência ao movimento. 
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setores populares da sociedade com a gestão pública. Nos anos 1990, observa-se a inclusão 

dos agentes econômicos. Ter uma nova concepção de democracia, aliada ao reconhecimento 

da importância da promoção de uma imagem favorável da cidade e da administração, 

constituem, como identificam Soares; Gondim (1998), características de gestões locais 

exitosas99. 

As relações público-privado é outro elemento componente da nova gestão 

local. Com a incorporação de agentes econômicos na agenda pública local, atribuições que 

antes eram restritas à administração local são assumidas por corporações privadas. Fenômeno 

denominado empreendedorismo competitivo, o qual  

 
serve para indicar um movimento de redefinição do papel e da atuação dos governos 
locais no tocante à economia, associado a idéias de busca da eficiência da gestão 
urbana, visando à integração competitiva no mercado global100 (MOURA, 1996, 
p.69). 

 

O empreendedorismo competitivo se relaciona com o estilo de governo. Ou 

seja, “o governo assume o papel de facilitador e coordenador de um conjunto de forças 

mobilizadas por agentes sociais diversos, e a formação de parcerias público-privado como 

base para novos investimentos, ou a atração de fontes de financiamento externas” (MOURA, 

1996, p.70). Como a própria expressão indica, esse novo modelo de gestão tem por objetivo 

central assegurar vantagens comparativas, num quadro de acirramento interurbano. Como 

assinalam Peñalva e Finquelievech, citados por Moura (1996, p.70, grifo nosso), a cidade 

adquire um espírito de empresa. 

 
Nas abordagens sobre o empreendedorismo competitivo e o ativismo democrático, 
destacam-se três planos fundamentais que expressariam o que há de novo na gestão 
local: a agenda pública – o destaque dado à questão da economia local, da cidade 
como negócio e da cidadania e democracia; o papel do governo local – catalisador e 
articulador de forças, empreendedor, ativista político; e as formas de interação 
produzidas – participativas, negociadoras, compartilhadas. 

 

Segundo Harvey (1996), as mudanças relacionadas ao empreendedorismo não 

foram completadas, mesmo em países onde sua prática vem sendo levada a efeito 

intensamente – como nos Estados Unidos e na Inglaterra. Tal fato levanta muitas questões em 

torno dos reais resultados desse modo de governo. A história que vem sendo registrada é 

marcada por controversos “fracassos” e “sucessos”, embora ainda haja muita controvérsia 
                                                 
99 Os autores analisam as gestões de Fortaleza, Recife, Santos e Porto Alegre. 
100 Ver Harvey, 1989; Borja, 1994; Osborne e Gaebler, 1993; Peñalva e Finquelievech, 1993; Berry, 1994; Syret, 
1993; Hamel, 1990; e Pacheco, 1993. 
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acerca dos limites deste último. Nesse contexto, o autor chama a atenção para a concordância 

generalizada de que existe uma relação entre as mudanças e as dificuldades que atingiram as 

economias capitalistas desde a recessão de 1973. 

De acordo com Harvey (1996), num momento em que se fortalece o desenho 

fragmentado e pontual de caráter pós-moderno, próprio do empresariamento urbano, observa-

se o enfraquecimento do planejamento. É a moda dos estilos efêmeros e ecléticos, com 

inclinação pós-moderna, em sacrifício de valores mais permanentes. A citação e a ficção, ao 

invés da invenção e da função. O meio em lugar da mensagem. A preponderância da imagem 

sobre o conteúdo. Nesse sentido, o autor ressalva que 

 
[...] atrás da máscara de muitos projetos bem-sucedidos, se encontram sérios 
problemas sociais e econômicos, os quais, em muitas cidades, estão assumindo a 
forma geográfica de uma cidade dual: de um centro renovado cercado por um mar 
de pobreza crescente (HARVEY, 1996, p.62). 

 

Como coloca Carrión Mena (2001), vivemos a época da privatização da gestão 

pública em todas suas ordens. Com a entrada do setor empresarial privado, nacional e 

internacional na definição de políticas, o espaço público dos centros históricos sofre mudanças 

de concepção. As relações entre o público e o privado podem fortalecer novas relações de 

cooperação e definir uma sustentabilidade econômica e social de todo um projeto. Entretanto, 

emergem novas responsabilidades da sociedade, juntamente com o Estado, na perspectiva de 

reconstruir o espaço público. O centro histórico, entendido como um grande espaço público, 

enquadra-se nesse contexto. Contudo, é importante que a privatização não seja vista como um 

dogma. 

Conforme Azevedo (1996), o importante é que seja mantido o controle público 

do sistema de provisão dos serviços. Hoje, existem diversos instrumentos que podem facilitar 

as novas relações entre o poder público e a iniciativa privada, bem como variados formatos de 

privatização, concernentes aos agentes habilitados a assumir a prestação de serviços públicos. 

Como acrescenta Chaparro Valderrama (2001), faz-se necessário esclarecer o que pensa, sente 

e diz cada ator, para propiciar sintonias emocionais de caráter perdurável entre patrimônio e 

sociedade, que é, finalmente, o que deve buscar a gestão social daqueles bens que nos 

identificam como habitantes de um lugar. 

A descentralização administrativa é outro componente definidor do papel do 

poder político local. A descentralização do Estado surge como um instrumento para o uso e 

redistribuição mais eficiente dos escassos orçamentos públicos e para reverter às tendências 
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globalizantes dos projetos de planejamento. Sobre este último, Massolo (1988, p.41) afirma: 

“o planejamento é necessário à descentralização para evitar a dispersão de esforços e de 

particularismos locais [...]”. No contexto da política de descentralização, a gestão municipal 

assume atribuições referentes a políticas sociais em direção aos segmentos locais e para a 

reprodução da força de trabalho. Tal realidade leva à crise do Estado de Bem-Estar, na medida 

em que o Estado central já não aparece como responsável imediato por políticas que afetem 

diretamente as condições de vida, mas são as gestões locais que assumem essa 

responsabilidade. 

Segundo Leal (1996), o processo de descentralização tem aparecido em todo o 

mundo com as mais diversificadas formas, indo desde diferentes regimes políticos até 

variados estágios econômicos. Por isso, a autora alerta para a ambigüidade do sentido do 

termo descentralização, pois se observam tendências descentralizantes que vão da orientação 

neoliberal (com forte conteúdo privatista – a exemplo do governo Thatcher) à orientação de 

conotação progressista (como é o caso da Espanha – cujas diretrizes se baseiam na 

participação e na ampla autonomia dos governos locais). 

Na ótica neoliberal, a descentralização surge com o objetivo de reduzir o 

Estado às funções mínimas: proteção aos contratos e coerção. É o que vem sendo chamado de 

Estado Mínimo, em que o mercado é reconhecido como imperfeito, mas o melhor dos modos 

de regulação. Nesse raciocínio, descentralização significa transferência de responsabilidades 

públicas para o setor privado, segundo a lógica da eficiência e do lucro, com vistas a restaurar 

as responsabilidades individuais. Em particular, a questão principal do debate progressista no 

que se refere à necessidade da descentralização do Estado concerne à necessidade de 

democratização da gestão pública, da burocracia e dos partidos. 

Na perspectiva da descentralização, Carrión Mena (2001) distingue duas 

dimensões: uma primeira referente à transferência de atribuições do governo nacional para o 

local, que leva um número cada vez maior de centros históricos a serem administrados por 

gestões municipais em detrimento do nacional; e uma segunda concernente à descentralização 

que desenvolve o governo local, com a criação de um poder especializado, que se expressa à 

maneira de uma descentralização intramunicipal. 

No caso brasileiro, Leal (1996) afirma que a tendência de descentralização foi 

significativamente marcada pelo processo de democratização do país, associada à necessidade 

do Estado responder a crise econômica e às novas pressões decorrentes dos movimentos 

sociais. A mesma autora acrescenta que muitos casos brasileiros de descentralização se 

configuram experiências inacabadas, transitórias e descontínuas, por questões políticas e 
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mesmo pela incapacidade dos movimentos sociais organizados definirem seu papel na relação 

com o Estado. De maneira geral, o imediatamente exposto remete ao baixo grau de 

organização da sociedade civil no Brasil. 

Cardozo101 (2002) identifica a Constituição de 1988 como o marco inicial da 

descentralização oficial do Brasil. Antes, a estrutura administrativa era fortemente 

centralizada, os municípios eram organizados em função de leis orgânicas estaduais. A partir 

da Constituição de 1988, os municípios ganharam autonomia, puderam se auto-organizar, 

criar sua própria lei orgânica e muitos fizeram expressivos avanços no que tange à 

participação popular. De maneira geral, a nova Constituição descentraliza o poder e devolve 

ao Legislativo a exclusividade de legislar, ao suprimir o mecanismo dos decretos-leis, ainda 

que mantenha a possibilidade do Presidente o fazer, através das medidas provisórias. Vale 

ressaltar, como mostra Sposati102 (2002), que a Constituição Federal de 1988 só veio legitimar 

o que já existia em algumas cidades brasileira103. 

Carrión Mena (2001) destaca que os sujeitos patrimoniais vinculados mais 

diretamente à privatização são os organismos não governamentais, as empresas públicas e 

privadas e os bancos internacionais. O mesmo autor chama a atenção para a dicotomia 

existente entre as ações pública e privada, pois, ao passo que não se pode deixar de reconhecer 

que a primeira é responsável pela existência de um significativo patrimônio cultural, a 

segunda o é por sua preservação e revitalização. Como confirma Azevedo (1996), em países 

de pobres como o Brasil104, com tradição estadista fundada na desconfiança da capacidade da 

iniciativa privada em promover justiça social, observa-se que o Estado é reprodutor de 

exclusão social. Ademais, a crise fiscal do Estado tem colocado limites claros à expansão dos 

investimentos governamentais. Tal realidade demonstra que nas relações público-privado e 

estado-sociedade pode estar a saída para as novas demandas que as gestões estão enfrentando 

e ainda se depararão. Contudo, é necessário, de acordo com Feder105 (2002), que haja uma 

sintonia entre os diversos organismos do Estado e entre este com a sociedade civil. 

                                                 
101 Segundo Ignácio Calderón e Chaia (Orgs.) (2002), José Eduardo Cardozo foi secretário do Governo 
Municipal da Prefeitura de São Paulo (1989-1992). É vereador desde 1995, reeleito em 2000. Em 2001, foi eleito 
presidente da Câmara Municipal de São Paulo. 
102 Aldaíza Sposati é, segundo Ignácio Calderón e Chaia (Orgs.) (2002), vereadora do município de São Paulo e 
foi secretária das Administrações Regionais (1989-1991). 
103 A exemplo, pode-se citar o São Paulo, que tem descentralização administrativa desde 1966. 
104 Com altos índices de pobreza, alarmantes contrastes sociais e má distribuição de renda. 
105 Segundo Ignácio Calderón e Chaia (Orgs.) (2002), Bruno Feder foi vereador de cidade de São Paulo em três 
legislaturas consecutivas, correspondentes às gestões dos seguintes prefeitos: Luiza Erundina (1989-1992), Paulo 
Maluf (1993-1996) e Celso Pitta (1997-2000). 
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Diante desse quadro, cabe destacar a noção de desenvolvimento urbano 

sustentável, que surge a fim de responder à questão da degradação ambiental e à 

complexidade da intervenção nas cidades, quadro instalado ao longo dos últimos 30 anos. No 

Brasil, dentre os diversos problemas de caráter ambiental106, que influem negativamente num 

ambiente urbano sustentável, Lacerda, Zancheti e Diniz (2000) destacam a baixa capacidade 

de deslocamento das pessoas e das mercadorias, em virtude das precárias condições do 

sistema de transporte intra e interurbano. As cidades de porte médio – que, geralmente, 

apresentam uma melhor qualidade de vida – surgem como alvos para investimentos. 

 
Assim sendo, o desenvolvimento sustentável das metrópoles tem como condição 
básica um ordenamento territorial que facilite a mobilidade das pessoas e da 
informação, o fluxo de mercadorias e serviços e um meio ambiente que garanta a 
qualidade de vida à sua população. Para tanto, é de fundamental importância que os 
sistemas de mobilidade da matéria (transporte) e de informação (comunicação e, 
sobretudo, telecomunicações) e os serviços (abastecimento d’água, esgotamento 
sanitário...) sejam concebidos em forma de redes, abrangendo todo o território 
metropolitano, servindo assim, de elementos de ligação entre as diversas estruturas 
(unidade ambientais) e, conseqüentemente, transformando o espaço metropolitano 
em um tecido urbano mais coeso (LACERDA; ZANCHETI; DINIZ, 2000, p.86). 

 

Portanto, confirma-se a importância de se reconhecer as especificidades dos 

lugares. O espaço urbano precisará passar por transformações. As áreas de valor ambiental e 

as redes como estratégias de organização espacial são destacados por Lacerda; Zancheti; 

Diniz (2000) como componentes chaves na perspectiva cultural e ambiental do reordenamento 

do território, sob a égide da sustentabilidade. 

Neste contexto, cabe destacar a gestão local como componente fundamental 

para a implementação de projetos e políticas que concorram para a definição de um espaço 

urbano sustentável. A gestão de centros históricos compõe um dos elementos mais 

importantes para a sustentabilidade do patrimônio. Contudo, também um dos mais débeis até 

o momento nas políticas e intervenções desenvolvidas.  

 
En suma, se requiere restaurar la gestión pública que se ha deteriorado a la par de la 
crisis de cada uno de los centros históricos. [...]. La única posibilidad de rehabilitar 
los centros históricos dependerá de la recomposición de su gestión (CARRIÓN 
MENA, 2001, p.44). 

 

É pertinente apontar o conceito de gestão de Sergio Buarque de Holanda 

(1999), adotado por Pontual (2002, p.113) – em seu texto, "A gestão da conservação 

                                                 
106 Podem ser mencionadas as formas de poluição atmosférica, sonora e visual; desarmonia ambiente 
natural/construído, entre outros exemplos. 
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integrada" –, pois poderá nos esclarecer mais sobre a relação da gestão com o patrimônio, 

qual seja: 

 
“Sistema institucional e arquitetura organizacional adequados e necessários para 
implementar a estratégia e o plano de desenvolvimento local sustentável, 
mobilizando e articulando os atores (organizações da sociedade) e os agentes 
(instâncias públicas), com seus diversos instrumentos, e assegurando a participação 
da sociedade no processo, para a execução e o acompanhamento das ações” 

 

 Pontual (2002) destaca que a gestão contempla as seguintes dimensões: a 

institucional, a técnica (que se ocupa das da identificação das problemáticas atuais e futuras, e 

da apresentação de propostas), a de negociações (incluindo a participação) e a de 

monitoramento. O conjunto desses elementos resulta, ou pode significar a implantação de 

ações destinadas a estabelecer a conservação de um determinado fragmento urbano ou sítio. 

Segundo Chaparro Valderrama (2001), o tema da gestão pode ser tratado em 

distintas dimensões, tais como conceituais, contextuais, públicas e sociais. 

A primeira, a dimensão conceitual da gestão do patrimônio, está relacionada, 

segundo o autor, ao conceito amplo de patrimônio. Ou seja, considerar o material e imaterial 

como componentes do patrimônio cultural. Não restringir o patrimônio ao monumento 

singular, nem ver a cidade antiga como um monumento, além de reconhecer a cidade antiga 

como componente do patrimônio, observando suas transformações, necessidades de seus 

residentes e dinâmicas econômicas. Essa concepção ampla se encontra ligada a um enfoque 

interdisciplinar. Assim, o diálogo de saberes, entre a sociedade civil e os gestores do 

patrimônio, torna-se condição indispensável para o êxito de políticas e gestões patrimoniais. 

Essa visão ampla implica em considerar o centro histórico com suas peculiaridades, mas 

inserido no contexto da cidade como um todo. 

Sobre a segunda, a dimensão dos contextos patrimoniais, Chaparro Valderrama 

(2001) destaca os benefícios econômicos realizados num determinado lugar. Ou seja, estudos 

apontam que definitivamente o êxito da gestão do patrimônio cultural se articula com as 

práticas produtivas e as necessidades socioeconômicas dos habitantes que usam ou circundam 

esses bens. Referente à terceira, correspondente à dimensão pública e social da gestão, o autor 

chama a atenção para a importância, no que concerne ao público, da existência de entidades 

autônomas relacionadas ao administrativo e financeiro dos governos das cidades. Essas 

entidades, que sejam públicas ou mistas, precisam ter sua independência assegurada através 

de alguns mecanismos, como uma norma superior que resguarde as administrações 

governamentais. Outros fatores que são reconhecidamente contributivos para o êxito das 
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gestões de centros históricos: contar com um alto perfil técnico e desenvolver amplos 

processos de correção com os atores sociais. No tocante ao social, como já mencionamos, 

embasar-se na participação. Destaca-se aqui a importância de uma comunicação interna 

eficiente entre os órgãos e membros gestores, além de um mecanismo que viabilize a 

acessibilidade da informação para a população. 



CAPÍTULO 3 – O CENTRO HISTÓRICO DE NATAL/RN 

 

3.1 Considerações sobre o centro histórico de Natal: Cidade Alta e Ribeira 

 

 Consideramos o centro histórico de Natal a área definida pela Zona Especial de 

Preservação Histórica (ZEPH, lei no 3.942/1990)1, abrangendo os bairros Ribeira e Cidade 

Alta2, delimitada pelo perímetro assinalado em planta (figura 18)3 e descrita a seguir, 

composta pelas seguintes vias: Rua Padre Pinto, Rua s/n, Rua da Misericórdia, Avenida do 

Contorno, Rua da Praça Augusto Severo, Travessa Aureliano de Medeiros, Rua Chile, 

Esplanada Silva Jardim, Avenida Hidelbrando de Góes, Rua s/n, Avenida Duque de Caxias, 

Avenida Pereira Simões, Largo Professor Acrísio Freire, Rua Almino Afonso, Rua General 

Glicério, Rua Pedro Soares, Rua do Saneamento, Rua Henrique Castriciano, Avenida Rio 

Branco, Rua Juvino Barreto, Rua São Tomé, Rua Vigário Bartolomeu e Rua Gonçalves Ledo. 

Nosso universo de estudo está contido nos limites administrativos do bairro Ribeira, como 

mencionado na introdução (figura 19). 

 O local de fundação da cidade do Natal é a atual praça André de Albuquerque, 

localizada na Cidade Alta, bairro contíguo ao da Ribeira, onde se localiza o atual porto mais 

importante do Estado. Ambos os bairros, localizados na região administrativa leste, compõem 

o centro tradicional da cidade. Este centro vem se tornando – mais visivelmente nas duas 

últimas décadas do século XX – popular e especializado, identificando-se com a problemática 

mundial dos centros urbanos, isto é, a problemática de declínio econômico e conseqüente 

deterioração do espaço físico. 

 Universo de nosso estudo – configurando-se como parte das Zonas Especiais 

contempladas pelo Plano Diretor vigente (Lei Complementar nº 07/1994), quais sejam a Zona 

Especial de Preservação Histórica (ZEPH) e Zona Especial Portuária (ZEP) –, a Ribeira foi 

onde primeiro implementaram-se ações mais específicas no sentido de revitalização urbana. 

Tal fato parece decorrência de na Ribeira existir, ainda que degradado, um significativo 

conjunto arquitetônico de valor histórico e cultural. Não diferindo de outros casos brasileiros, 

a Ribeira conservou seu patrimônio edilício devido, dentre outras razões, ter sido desocupada 

por uma parte da elite citadina que antes residia no local. O comércio e serviços utilizados por  

                                                 
1 Reconhecido desde o Plano Diretor Físico-Territorial da Cidade (lei no 3.175/1984). 
2 Segundo Natal (1999), ambos oficializados como bairros pela lei no 251/1947 na administração do Prefeito 
Sylvio Piza Pedrosa, tiveram seus limites redefinidos na lei no 4.330/1993. 
3 A figura 18 corresponde ao mapa das Zonas Especiais (ZEPH e ZEP). 
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essa camada social naturalmente vão se deslocando ou igualmente vão sendo implantados 

novos serviços em outros bairros da cidade, principalmente os ocupados pela população de 

mais alta renda. Esse fato contribuiu ainda mais para o estado de abandono em que a Ribeira 

se encontra atualmente. Tudo isso diferente da Cidade Alta, que, embora também tenha 

sofrido transformações no seu perfil e índice de diversidade, conserva atividades comerciais 

até hoje. 

 

3.2 Caracterização do bairro Ribeira 

 

3.2.1 Considerações históricas 

 

 A história da Ribeira inicialmente se confunde com a história da cidade de 

Natal. Trata-se da área onde as primeiras ocupações humanas ocorreram e onde foram 

edificadas as primeiras construções. Assim, vale mencionar algumas informações referentes à 

época de fundação da cidade. 

 Natal foi fundada em 1599, onde hoje se situa o bairro Cidade Alta. Nasceu 

cidade sem nunca ter sido vila ou povoação e por aproximadamente três séculos pouco se 

desenvolveu. Apenas nas últimas décadas do século XVIII começa a consolidação de dois 

núcleos em Natal: um referente à Cidade Alta e o outro à Ribeira, este último bairro na parte 

baixa da cidade. As duas concentrações eram ligadas por uma ponte com mais de cem metros 

de extensão – construída  na terceira década do século XVIII e cujo prolongamento 

corresponde a já então Avenida Junqueira Aires110 – que cruzava um braço do Rio Potengi, 

responsável pelos constantes alagamentos na área. 

 No início do século XIX, a Ribeira era constituída basicamente pelas vias 

atualmente denominadas Avenida Junqueira Aires, Rua Chile, Rua General Glicério, 

Esplanada Silva Jardim e Rua Doutor Barata, onde foram construídas suas primeiras casas. 

 De acordo com Cascudo (1999), a partir de meados do século XIX, Natal – que 

até então se apresentava sem muitas mudanças – começa a se transformar. A partir de 1850, 

inicia-se, na Rua do Comércio111, atual Rua Chile, a construção de armazéns destinados ao 

recebimento de mercadorias – com destaque para algodão, açúcar, tatajuba e peixe seco – a 

                                                 
110 Segundo Souza (2001), desde 31/12/1998, passou a se chamar Avenida Câmara Cascudo; contudo, para efeito 
deste trabalho, seguiremos nos referindo a via como Avenida Junqueira Aires. 
111 Outrora Rua da Alfândega. 
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serem deslocadas para Pernambuco. Também foi aberta uma estrada de ferro, que passou a 

melhor conectar as cidades do interior do Estado com Natal. Em 1869, a sede do Governo foi 

transferida da Rua da Conceição, na Cidade Alta, para o prédio de número 106 da atual Rua 

Chile, permanecendo até 1902. A presença do poder na Ribeira contribui para atribuir à área 

valor simbólico perante a cidade. No mesmo ano, foi aberto o Cais 10 de junho (conhecido 

atualmente como Tavares de Lira). 

 O caráter comercial da Ribeira, desde seu povoamento, é fato consagrado. De 

fato, o bairro sempre foi caracterizado predominantemente por ser onde se desenvolvia o 

comércio de Natal. Contudo, informações históricas do bairro nos revelam que, há bastante 

tempo, o uso habitacional também constitui presença significativa em seu espaço edificado, 

principalmente a partir das três primeiras décadas do século XIX112. Um fato que merece 

menção foi o ocorrido em fevereiro de 1834 quando, segundo Cascudo (1999), a Câmara 

Municipal solicita ao presidente da Província, Basílio Quaresma Torreão, a criação de uma 

Escola para meninas na Ribeira. A solicitação se fez sob o argumento da necessidade de 

tornar possível às meninas a oportunidade de estudar. No período, a existência de grande 

intervalo despovoado entre uma e outra área habitada não oferecia segurança às estudantes. 

Até meados de 1930, apenas uma via interligava Ribeira e Cidade Alta (atual Junqueira 

Aires), tendo esses dois bairros vidas quase independentes. O uso residencial se mesclava à 

Ribeira de fortes características institucionais, comerciais e de serviços. 

 O início do século XX é marcado pela implementação do bairro Cidade Nova, 

“primeira intervenção sistematizada no espaço urbano de Natal, a partir da Resolução nº 55, 

de 30 de dezembro de 1901, que criava o terceiro bairro da cidade” (FERREIRA et al. 2002, 

p.47). Embora não enquadrada na abrangência da terminologia de plano urbanístico, como 

esclarece Lima (2001)113, a Cidade Alta configura um parcelamento/arruamento do solo, com 

uma trama regular que muito significou para Natal. A referida intervenção representou um 

contraponto aos padrões predominantes nos bairros Cidade Alta e Ribeira. 

                                                 
112 Mesmo nas últimas décadas do século XVIII, já se identificam moradores na localidade, quando se constata a 
formação dos núcleos da cidade baixa e alta. Henry Koster, em 1810, já atestava, ao descrever a Ribeira no seu 
Travels in Brasil, I, 107, que existiam nessa época de duzentos a trezentos moradores dentre muitos os 
negociantes do Rio Grande (CASCUDO, 1999, p. 152). 
113 E acrescenta Ferreira et al. (2002, p.47): “Embora, mais tarde, essa intervenção tenha ficado conhecida como 
‘Plano Cidade Nova’ ou ‘Plano Polidrelli’ [...] a proposta não comporta a concepção moderna de plano e nem a 
de autoria. Antonio Polidrelli, mencionado nos documentos e jornais de época como agrimensor funcionário da 
Intendência Municipal, concluiu, em 1904 (como consta no relatório do Secretário de Governo Henrique 
Castriciano desse mesmo ano), os trabalhos de alinhamento e demarcação iniciados, em 1901, por Jeremias 
Pinheiro da Câmara”. 
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 Segundo Lima (2001), a Cidade Nova114 foi construída de acordo com um 

planejamento prévio, orientando a expansão da cidade no sentido sul. De acordo com Cascudo 

(1999), em 1904, o bairro já estava concluído, constituindo-se por oito avenidas paralelas e 

quatorze ruas, formando sessenta quarteirões e uma malha em xadrez. Contudo, Lima (2001) 

chama a atenção que a afirmação de Cascudo no que concerne à conclusão do plano em 1904 

certamente se refere ao desmatamento da área, à abertura e à pavimentação de algumas vias, 

pois  

 
o processo de ocupação da Cidade Nova, tal como o crescimento da cidade como 
um todo, ocorreu muito lentamente, e somente viria a se acelerar em meados dos 
anos quarenta, durante e a partir da II Guerra Mundial (LIMA, 2001, p. 33). 

 

 Em face da implantação desses novos padrões, os bairros Ribeira e Cidade 

Nova se tornam contrapontos: enquanto este último simbolizava limpeza, higiene, ordem, 

através de suas vias largas, retilíneas e bem ventiladas, a Ribeira representava sujeira, entrada 

de doenças pelo porto e desordem (ruas tortuosas). O bairro Cidade Nova “constituía-se como 

uma negação à antiga e ‘enferma cidade colonial’ – assim considerada pelas autoridades 

administrativas” (FERREIRA et al. 2002, p.47, grifo dos autores). Contudo, a Ribeira recebeu 

inúmeros melhoramentos urbanos, como escavação de poços, regularização de vias e inclusive 

a execução de uma planta cadastral que fazia parte da proposta à Cidade Nova (apesar da área 

de abrangência dessa planta se restringir aos futuros bairros de Tirol e Petrópolis). A 

instalação da Comissão das Obras do Porto, em 1902, inicia o povoamento das zonas norte e 

leste da Ribeira. 

 O ano de 1904 também é marcado pela inauguração do então Teatro Carlos 

Gomes, atual Alberto Maranhão. Em 1905, a Ribeira recebe iluminação pública, sendo o 

primeiro bairro da cidade contemplado com tal benfeitoria. No ano de 1908, o Grupo Escolar 

Augusto Severo (atual Secretaria de Segurança Pública) também foi inaugurado. 

Considerando principalmente as seis primeiras décadas do século XX, podemos admitir que a 

multiplicidade de atividades instaladas na Ribeira (de funções comerciais até residenciais e 

atividades lúdicas) torna-se responsável pela transformação do bairro em uma área eclética em 

que se desenvolveram, também, atividades menos tradicionais na cidade (cabarés, cinemas115 

e bares), o que tornou a Ribeira palco de acontecimentos marcantes na história da cidade e 

espaço de vivência cultural significativa. 
                                                 
114 Apesar de não se constituir em um plano diretor, tão pouco um “master-plan”, como define Cascudo (1980), 
ao escrever uma crônica em 1946. 
115 O primeiro cinema da cidade, denominado Politeama (1911), localizou-se na Ribeira.  
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 O advento da aviação enquadra Natal Caes da Europa116 na rota aeroviária que 

cruza o Atlântico Sul, devido à sua posição geográfica privilegiada. Nesse momento, surge o 

Plano Geral de Sistematização, elaborado por Giacomo Palumbo, em 1929, e encomendado 

pela prefeitura de Natal na gestão do primeiro prefeito da cidade, o Eng. Omar O’Grady 

(1926-1930). Diferentemente da primeira intervenção já mencionada, esse plano não foi 

executado em sua totalidade, além de ter sido interrompido diversas vezes, em decorrência de 

questões políticas e a revolução de 1930117. No entanto, serviu de referência para intervenções 

na cidade até a década de 1960. Em meados da década de 1930, a Avenida Rio Branco foi 

prolongada, constituindo a segunda via de acesso entre a Ribeira e a Cidade Alta. 

 
Palumbo pretendia expandir a malha viária idealizada para a Cidade Nova no início 
do século XX e, segundo a influência americana, implementar o "zoning", o qual 
atribuiria funções específicas a cada área da cidade. Essa ficaria dividida em: bairro 
comercial (Ribeira), bairro residencial (Petrópolis e Tirol), bairro jardim (que seria 
construído em uma área entre o Potengi e o Atlântico, hoje o bairro de Santos Reis), 
bairro operário e zona administrativa (DANTAS, 1998, p.110). 

 

 O período que corresponde à década de 1920 e início de 1930 configura um 

importante momento na história econômica da Ribeira, visto que foi nessa época que se 

iniciaram as obras de construção do porto de Natal. Segundo informações fornecidas pela 

Companhia Docas do Estado do Rio Grande do Norte (CODERN), o porto de Natal teve seu 

projeto aprovado pelo Decreto no 15.277, de 1922, e sua execução iniciada no mesmo ano, 

sendo interrompida de 1924 a 1927. O Decreto no 21.995, de 1932, determinou que a 

administração e a exploração do porto ficassem a cargo da respectiva coordenação, 

subordinada ao Departamento Nacional de Portos e Navegação. Assim, em 1932, as suas 

primeiras instalações foram inauguradas, começando a operar. 

 A década de 1940 é marcante para a expansão urbana de Natal. No período da 

II Guerra, foi instalada na cidade a maior base aérea norte-americana fora dos EUA. A pista – 

como ficou conhecida na época de sua construção, hoje BR-101, Avenida Salgado Filho e 

Hermes da Fonseca – tratava-se, segundo Livramento118, de uma Via Expressa de 20 km de 

extensão que ligava o porto de Natal a Parnamirim Field. O trajeto, que antes era realizado em 

três horas, passou a ser cumprido em vinte minutos. Com essa via, os terrenos localizados nas 
                                                 
116 Expressão que explica o fato de Natal constituir-se o ponto geográfico, de intersecção entre a América do 
Norte e Europa, mais importante para o sistema aeroviário de comercio internacional. 
117 “A Revolução de 1930, ao promover uma ruptura nacional com o sistema oligárquico e instaurar um governo 
provisório no país, estabeleceu que os estados passassem a ser comandados por Interventores Federais, 
nomeados pelo presidente da República [...]” (COSTA, 1995; MACHADO, 2000 apud FERREIRA et al. 2002, 
p.80). 
118 Documentário: Imagem sobre Imagem (23´44´´) 
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proximidades de suas margens se valorizaram e foram surgindo, ao longo da mesma, as 

granjas de lazer e as pequenas indústrias. 

 De acordo com Lima (2001), a população da cidade, em 1940, que era de cerca 

de 55 mil habitantes, foi acrescida, em 1942, por mais de 10 mil pessoas, considerando apenas 

os militares norte-americanos. O mesmo autor adiciona que, entre migrantes atraídos por 

possibilidades de empregos ou expulsos dos sertões pela seca e militares das três armas, a 

população de Natal em 1950 já era de 103 mil habitantes. Isso implica em um crescimento de 

88% em dez anos. Fato que influenciou diretamente na Ribeira devido, como mencionado, 

tratar-se de uma área portuária e congregadora de atividades. 

 Ao que parece, a Ribeira viveu seu apogeu econômico na década de 1940, 

devido, dentre vários fatores, à sua proximidade com a base de hidroaviões da cidade, bem 

como à presença do Porto e do Grande Hotel – o maior estabelecimento do gênero, 

inaugurado em 1939119 –, como acrescenta Cascudo (1999, p.155), 

 
a Ribeira conservou os grandes hotéis da época, as casas comerciais, armarinhos, 
alfaiates, farmácias, clubes de danças, o primeiro cinematógrafo da cidade, o 
Politeama, de Petronilo de Paiva, inaugurado a 8 de dezembro de 1911 e que resistiu 
vinte anos. 

 

 A grande população estrangeira, em sua maioria americanos, e a moeda (o 

dólar) que circulava na cidade revolucionaram a economia da cidade. Como acrescenta Lima 

(1999, p.82), 

 
no plano econômico, foi decisiva e até certo ponto contundente [a influência 
americana em Natal] [...]. Os gêneros de primeira necessidade assumiram preços 
astronômicos. O setor imobiliário atingiria cifras alarmantes e nunca mais voltou aos 
níveis acessíveis. Tudo subiu repentinamente e a especulação generalizada tomou 
conta da cidade. Houve falta de alguns alimentos, que eram reservados para os 
americanos, que pagavam caro. 

 

 Contudo, com o fim da guerra, que provocou a saída dos estrangeiros de Natal, 

e com a proibição das importações na era Vargas, tem início um forte e longo processo de 

declínio da economia na cidade. Como bem esclarece Queiroz e Carvalho (1993) a Ribeira, 

particularmente, foi fortemente afetada, pois os problemas de alagamentos constantes, ao lado 

da desativação dos trens intermunicipais, enfraqueceram o comércio atacadista do bairro. Na 

década de 1970, o incêndio da 4/400 (Lojas Brasileiras), uma grande loja da época, e sua 

                                                 
119 Com projeto do arquiteto francês George Munier. 
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posterior transferência para a Cidade Alta, incentivaram o deslocamento do comércio varejista 

para este bairro. 

 No decênio de 1970 – com a construção de inúmeros conjuntos habitacionais 

pela COHAB e INOCOOP – surgiram novos centros comerciais que passaram a competir com 

a Ribeira e Cidade Alta. A transferência do terminal rodoviário, que na Ribeira se localizava, 

para o bairro Cidade da Esperança, na zona oeste, debilitou ainda mais o comércio atacadista. 

Durante os anos de 1980 – incentivado por alguns fatores dos quais se destaca a restauração 

do Teatro Alberto Maranhão120 – verificam-se o reaquecimento das atividades portuárias e a 

reativação das balsas121, sinalizando as primeiras reações contra a “decadência” e “abandono” 

da Ribeira. 

 Podemos questionar o porquê das ações concretas referentes à revitalização e 

preservação do sítio histórico de Natal terem se iniciado na Ribeira e não na Cidade Alta, que 

é o embrião da cidade e onde residia a maior parte da população desde suas primeiras 

ocupações. Basicamente, existem duas razões: a primeira, devido a Ribeira ainda conservar  

um conjunto arquitetônico de valor histórico possível de ser recuperado sem grandes perdas; a 

segunda, por que foi este bairro que primeiro apresentou sinais de abandono e desvalorização 

econômica, possibilitando a atuação pública mais livremente. Ou seja, paradoxalmente, a 

estagnação econômica da Ribeira contribuiu para a conservação do seu conjunto edilício. Ao 

passo que, na Cidade Alta, verifica-se a contradição entre a modernização do comércio e 

serviços e a preservação do patrimônio edificado. 

 

3.2.2 O uso e ocupação do solo atual 

 

 Segundo levantamento realizado a partir de 1980 pela Prefeitura do Natal122 

referente ao uso e ocupação do solo atual (figura 20), destaca-se na Ribeira o uso institucional, 

identificando-se a função de prestação de serviços como predominante. As atividades ligadas 

ao porto, concentradas predominantemente nas primeiras vias próximas à margem do rio 

Potengi, caracterizam essa parte do bairro como área portuária123. O comércio é identificado,  

                                                 
120 Inaugurado em 1904, teve sua construção iniciada em 1898, com o nome de Teatro Carlos Gomes. Depois foi 
convertido em casa de luxo, em cinema (1928-1930), Câmara Municipal (1952-1954), voltando a funcionar 
como teatro na gestão do Ex-Governador Dinarte Mariz. 
121 Ligando a Ribeira com o litoral norte do Estado. 
122 Secretaria Especial do Meio Ambiente e Urbanismo / Setor de Patrimônio Histórico, Arquitetônico e 
Arqueológico - SEMURB/SPH/2000. 
123 Assim como é definida na lei de no 4.069/1992 denominada Zona Especial Portuária. 
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predominantemente, pelo tipo atacado e varejo, bem como comércio formal e informal. Sobre 

o uso comercial, vale recordarmos a sua importância na caracterização da Ribeira. Segundo 

Ferreira (1996), o setor terciário e comercial-administrativo sempre tiveram grande 

importância para o bairro e para a cidade. Tais seguimentos têm forte relação com o processo 

de urbanização de Natal, somados à sua posição estratégica. A mesma autora acrescenta que o 

setor imobiliário e, mais recentemente, as atividades turísticas configuram parte integrante do 

círculo de segmentos econômicos da cidade. 

 No tocante ao uso habitacional, apesar de incentivada nas legislações 

municipais vigentes124, dados do IBGE mostram que a utilização da área para fins de moradia 

tem diminuído a cada ano. Em 1991, o número de moradores no bairro era de 2.443; no ano 

de 1996, esse número caiu para 1.839 moradores. Atualmente, na área definida como Zona 

Especial de Preservação Histórica (ZEPH, lei 3.942/1990), a taxa de ocupação habitacional é 

muito baixa, pra não dizer quase nula. Os domicílios se localizam quase em sua totalidade nas 

periferias do bairro: uma parte que se confunde com a Cidade Alta e Petrópolis, e a outra, ao 

norte, denominada Favela do Maruim125. Isso justifica constatações feitas in loco de que, nos 

horários em que as atividades comerciais e institucionais da área não estão em funcionamento, 

a referida zona se transforma numa área praticamente deserta, o que a torna insegura e 

subutilizada. 

 Referente à favela do Maruim, informações extra-oficiais dão conta de que a 

sua população está prestes a ser erradicada, a fim de ceder lugar às instalações do porto que, 

por sua vez, destinará o espaço à movimentação de contêineres. Tal medida está sendo 

viabilizada principalmente por meio do poder municipal (Secretaria Especial do Meio 

Ambiente e Urbanismo, SEMURB) e estadual (Governo do Estado). 

 A SEMURB, em parceria com a Caixa Econômica Federal (CEF), vem 

buscando incentivar a ocupação habitacional na Ribeira através do PAR (Plano de 

Arrendamento Residencial)126. Esse Plano já possibilitou a execução de um projeto localizado 

no entorno do bairro e outros que já se encontram sob apreciação dos analistas da Secretaria 

responsável. Tal parceria poderá estimular o uso habitacional na Ribeira. 

 
                                                 
124 Com destaque para a Operação Urbana Ribeira (OUR), lei no 4.932/1997. 
125 Informação obtida através de observações no mapa de usos e ocupações do solo elaborado pela 
SEMURB/SPH 2000. 
126 O Governo Federal lançou o Programa de Arrendamento Residencial – PAR, instituído pela Medida 
Provisória 1.823/1999. O objetivo do PAR é atender exclusivamente à necessidade de moradia da população 
com renda familiar mensal predominante de até 6 salários mínimos, concentrada nas regiões metropolitanas e 
nos centros urbanos de grande porte. Esse público terá acesso ao Programa mediante contrato de arrendamento 
residencial com opção de compra ao fim do período. 
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3.2.3 Infra-estrutura pública 

 

 A Ribeira foi diversas vezes aterrada para elevar o nível do solo em relação ao 

rio Potengi, que a margeia, a fim de evitar inundações127. Hoje, o bairro é totalmente saneado 

e o traçado predominante é composto por vias estreitas, com algumas exceções, dentre as 

quais as Avenidas Duque de Caxias, Hidelbrando de Góes e Tavares de Lyra, que foram 

alargadas obedecendo a planos urbanísticos. No tocante à infra-estrutura pública, a Ribeira é 

bastante beneficiada. O bairro128 dispõe de uma subestação de energia elétrica, 871 ligações 

de água e 871 ligações de esgoto, sendo um dos poucos bairros de Natal completamente 

saneados. A limpeza pública é realizada diariamente, todas as vias do bairro são 

pavimentadas, 100% têm drenagem, e possui 56 telefones públicos. 

 No que tange à prestação de serviços, existem 4 escolas no bairro e 2 unidades 

de saúde; respeitante à acessibilidade, a Ribeira goza de um privilegiado número de opções de 

deslocamento, proporcionadas, principalmente, pelos transportes coletivos. Além de fazer 

parte do trajeto da maioria das linhas de ônibus da cidade (41 linhas), conta com a opção da 

balsa e do trem intermunicipal. Da Estação Central, na Ribeira, partem dois eixos distintos: o 

ramal norte, com 38 km de extensão (ligando-a ao município de Ceará-Mirim) e o ramal sul, 

com 18 km de extensão (tendo como destino final à estação de Parnamirim). Também dispõe 

de alguns bares noturnos129, 2 quadras de esportes, 2 ginásios, 7 delegacias especializadas o 

mais importante teatro da cidade130. Vale salientar que essa infra-estrutura se encontra 

subutilizada, dado que atribuímos, entre outros fatores, ao pequeno número de população 

residente no local. Outro ponto importante a ser destacado é a relação da abundante infra-

estrutura disponível com a pouca arrecadação dos poderes públicos, fato que nos permite 

deduzir que a área se revela, no contexto atual, como onerosa para o município. 

 

                                                 
127 A preocupação com o saneamento no bairro Ribeira é verificada em diversas administrações municipais, pois, 
como bem coloca Ferreira et al. (2002, p.62), já na década de 1920 , “a Ribeira, apesar de plana na sua maior 
parte, possuía um grande declive que gerava o acúmulo de água, especialmente em épocas de inverno. Essa área, 
ainda conhecida como a Lagoa do Jacob, mesmo constituindo uma bacia de grandes dimensões, não comportava 
o volume de água vindo da Cidade Alta. A falta de escoamento originada pela inexistência de galerias fazia da 
lagoa um foco de doenças até no período de verão (de estiagem). Essa área ribeirinha merecia maiores cuidados 
também por se consolidar, segundo o médico, como a ´porta de entrada de Natal à civilização e à morte`. O 
porto, que oferecia condições propícias para a disseminação das doenças vindas de outras localidades do país e 
do exterior, deveria ser fiscalizado constantemente”. 
128 Segundo informações conseguidas junto ao IPLANAT (atual SEMURB) – Perfil dos bairros. 
129 Que se concentram em sua maioria na Rua Chile. 
130 Teatro Alberto Maranhão. 
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3.2.4 Legislação vigente 

 

 A instituição de leis específicas para o sítio histórico de Natal – precedidas por 

discussões – constituiu os primeiros passos concretos no tocante à sua revitalização. Nas 

décadas de 1980 e 1990, significativos avanços foram realizados, como podemos destacar: a) 

a definição, no Plano Diretor de 1984, das Zonas Especiais – que apenas no início da década 

de 1990 foram sancionadas (em 1990, a Zona Especial Portuária – ZEP, lei no 4.069 –; e em 

1992, a Zona Especial de Preservação Histórica – ZEPH, lei no 3.942); b) a definição oficial, 

no Plano Diretor de 1994, dos bairros Ribeira e Cidade Alta como áreas de Operação Urbana; 

e c) a sanção da Operação Urbana Ribeira (OUR), em 1997, através da lei no 4.932131. 

 Desde o início da década de 1980, no decorrer dessas ações, várias 

administrações municipais geriram a cidade132, influenciando, significativamente, o 

andamento dos feitos e resultados alcançados133. Nesse sentido, destacamos as gestões da 

Prefeita Wilma Maria de Faria (de 1989 a 1992), a do ex-Prefeito Aldo Tinôco Filho (de 1993 

a 1996) e os dois novos mandatos da Prefeita Wilma de Faria: o primeiro, compreendendo o 

período que vai de 1997 a 2001, e o segundo que, iniciado em 2002, deverá se estender até 

2004134. As gestões dos dois Prefeitos correspondem ao nosso recorte temporal135, quando, 

com a realização da intervenção Fachadas da Rua Chile – na Ribeira, em 1996 – a discussão 

sobre a revitalização do bairro passa a ter maior repercussão aos olhos da cidade. 

 As ações pré-estabelecidas na OUR136, através da lei no 4.932/1997, foram 

interrompidas e, posteriormente, não tiveram continuidade. Vale mencionarmos o Projeto 

Djalma Maranhão – instituído pela Prefeitura da Cidade do Natal pelo Decreto no 6.108 / 1997 

– que, apesar de não se tratar de uma lei específica para o sítio histórico de Natal, vem sendo 

utilizado nessa área. O Projeto corresponde a um instrumento de incentivos fiscais às 

                                                 
131 Os bairros Ribeira e Cidade Alta foram oficialmente declarados como área de Operação Urbana no Plano 
Diretor de 1994. Área de Operação Urbana é aquela que, embora passível de adensamento, apresenta valores 
histórico-culturais significativos para o patrimônio da cidade e que carecem de formas de recuperação e 
revitalização - PDN/1994, Art.24. 
132 “José Agripino Maia (1979 – 1982); Manuel Pereira dos Santos (1982 – 1983); Marcos Cesar Formiga Ramos 
(1983 – 1986); Garibaldi Alves Filho (1986 – 1988); Wilma Maria de Faria (1989 – 1992); Aldo da Fonsêca 
Tinôco Filho (1993 – 1996); Wilma Maria de Faria (1997 - 2001)" (NATAL, 1999, p.196); e o atual mandato de 
Wilma Maria de Faria (que inicia em 2001 e termina em 2004). 
133 Essas questões serão discutidas com maiores detalhes no capítulo 4 deste trabalho. 
134 Vale esclarecer que a referida prefeita renunciou ao cargo, em abril de 2002, por razões políticas. 
135 Como mencionado, compreendido no período delimitado pelos anos de 1990 e 2001. 
136 É prevista na lei de Operação Urbana Ribeira “a revitalização do bairro, através do incentivo ao uso 
residencial, e do estímulo a atividades turísticas, culturais, artísticas e de lazer, além da recuperação do 
patrimônio histórico-cultural, arquitetônico e urbanístico. Tudo isso mediante a melhoria da infra-estrutura local 
e da qualidade ambiental da área” (NATAL, 1997, p.118). 
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atividades culturais do município137. Há três anos, o Departamento de Planejamento 

Urbanístico (DPU) da Secretaria Especial do Meio Ambiente e Urbanismo (SEMURB) da 

Prefeitura Municipal do Natal criou o Setor de Patrimônio Histórico, Arquitetônico e 

Arqueológico (SPH) que vem desenvolvendo estudos e projetos urbanísticos objetivando 

compor o que ficou denominado Projeto Ribeira: reabilitação urbana. Têm-se pleiteado a 

inclusão desse Projeto em vários programas federais que disponibilizam de verbas para 

intervenções preservadoras do patrimônio edilício e de revitalização de sítios, dentre eles, 

destacamos: Monumenta/BID138, Urbis139, Unesco e Reabilitação do Patrimônio Cultural 

Urbano do Ministério da Cultura (MinC). Nesse ínterim, surgiu a mais recente conquista legal 

para Natal: a Lei de Tombamento do Município, no 5.191, aprovada em maio de 2000. 

 

3.2.5 Ribeira enquanto área portuária 

 

 Diante dessa caracterização e do breve histórico da legislação que reconhece a 

Ribeira como área que concentra, junto com a Cidade Alta, o maior e mais rico acervo edilício 

de valor histórico de Natal, recordamos com destaque outro aspecto relevante na 

caracterização do bairro: o fato de que, além de centro histórico, a Ribeira é também área 

Portuária. Aspecto importante em nossa investigação, visto que as alterações sofridas pelo 

porto nos últimos anos vêm gerando polêmica entre os que discutem o futuro urbano do 

bairro. Antes de esclarecermos em que consiste o referido embate, fazem-se necessárias 

algumas considerações sobre o porto de Natal. 

                                                 
137 Através desse instrumento legal o município pode expedir certificados que permitem o patrocínio às 
atividades culturais nos campos da música, dança, teatro, cinema, fotografia, vídeo, literatura, artes plásticas, 
folclore e artesanato, história da cultura, acervo de museus e bibliotecas. Os recursos são fixados anualmente, 
pela Câmara Municipal, variando de 2 a 5% dos recursos da receita provenientes do ISS (Imposto Sobre 
Serviços) e do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) (NATAL, 1999). 
138 Promove, com o apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, a revitalização de centros 
históricos urbanos, a partir da recuperação de seu patrimônio histórico e cultural, compreendendo, na primeira 
etapa: São Luiz, Recife, Olinda, Ouro Preto, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Responsável: Unidade 
Central de Gerenciamento do Programa. 
139 O Programa de Reabilitação Urbana de Sítios Históricos – URBIS tem como premissa básica promover e 
fomentar o desenvolvimento de ações voltadas para a reabilitação urbana de sítios históricos tombados em nível 
federal. Os objetivos do programa visam contribuir para a preservação do patrimônio cultural brasileiro, 
considerando-o como recurso para o desenvolvimento das cidades; recuperar as condições de habitabilidade dos 
sítios históricos, bem como estimular a sua revitalização sócio-econômica e cultural; proporcionar condições 
favoráveis para a melhoria da qualidade de vida dos sítios históricos localizados em áreas urbanas; valorizar o 
patrimônio cultural enquanto fator de cidadania e recurso efetivo para o desenvolvimento sustentável das 
comunidades detentoras desse patrimônio. Tem como agentes participantes o Ministério da Cultura (MinC), o 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e a Caixa Econômica Federal (CEF). 
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 Segundo informações obtidas na Companhia Docas do Rio Grande do Norte 

(CODERN) – administradora do Porto desde 1983 –, hoje, a área de influência do porto de 

Natal inclui todo o Estado do Rio Grande do Norte, especialmente os municípios de Mossoró, 

Pau dos Ferros, Areia Branca, Macau e Ceará-Mirim. Situa-se na margem direita do rio 

Potengi e possui um cais de atracação com 11,5 m DHN de calado, composto por dois berços 

de 200 m cada, somando 400 m. Sua mais recente ampliação – que detalharemos no capítulo 

seguinte – acrescentará ao cais mais 140 m, constituindo-se no terceiro berço de atracação. 

Além disso, o Porto de Natal é o maior exportador de frutas do Nordeste e possui a vantagem 

de ser o ponto mais próximo do continente europeu. 

 Com o crescimento na produção das principais cargas comercializadas no Porto 

de Natal (das quais destacamos frutas, açúcar, trigo e arroz), vem sendo discutido, como 

mencionado, desde meados da década de 1990, um projeto para a ampliação do porto. Como 

justificativa para esse projeto, dentre os fatores apontados pela CODERN e pelos empresários 

interessados, destaca-se o desenvolvimento do Estado. A ampliação do porto como alavanca 

ao crescimento econômico do Rio Grande do Norte embasa o discurso dos defensores dessa 

idéia. 

 Vale ressaltar, contudo, que a ampliação do Porto de Natal acarretará, dentre 

outras, as seguintes implicações: a) surgimento da necessidade de espaço para armazenamento 

de mercadorias; b) aumento do fluxo de transportes pesados e, conseqüentemente, poluição do 

ar atmosférico; c) necessidade de espaço para estacionamento de transportes pesados; d)  

crescimento e surgimento de atividades ligadas ao transporte marítimo de cargas. Tais fatores, 

não devidamente contemplados pelos projetos desenvolvidos pela CODERN, poderão gerar 

incompatibilidades com os planos propostos pela prefeitura (SEMURB) – principalmente com 

aqueles de caráter lúdico, cultural, residencial e afins – comprometendo, dessa forma, a 

preservação do patrimônio edificado do bairro. 

 Cabem ainda alguns questionamentos a respeito da atual capacidade de 

exportação do porto e de sua demanda para os próximos anos. Pretendemos analisar a relação 

entre as estimativas existentes de crescimento para as próximas décadas e as necessidades do 

Estado do Rio Grande do Norte. Até que ponto as atuais obras de ampliação e os futuros 

planos para o porto de Natal resolvem, e até quando, a falta de espaço hoje verificada? 
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3.3 Situação atual 

 

 No tocante às iniciativas que objetivam revitalizar a Ribeira, vale salientar que 

as intervenções realizadas no bairro não foram acompanhadas de ações conjuntas e 

continuadas. O que se verifica é que o bairro continua com os problemas comuns a áreas 

centrais degradadas, como subutilização da infra-estrutura disponível, espaços públicos mal 

cuidados e inseguros, esvaziamento da função residencial, deterioração e mau aproveitamento 

de edifícios e espaços de interesse histórico, dentre outros. Quadro que revela a necessidade 

de refletirmos sobre as alternativas apresentadas pelo poder público local no que tange à 

revitalização da Ribeira. 

 Existem algumas realizações oriundas da iniciativa da própria sociedade civil 

no sentido de investir, usar, e divulgar a Ribeira como espaço de realização de atividades 

culturais. Destacamos duas: um espaço cultural e um jornal eletrônico. A primeira resulta da 

iniciativa de um grupo de teatro local140 que viabilizou, através de recursos provenientes de 

algumas empresas – como COSERN, PETROBRÁS, TELEMAR, dentre outras141 –, a 

restauração e construção de um espaço cultural, denominado Casa da Ribeira – dispondo de 

sala de espetáculos, de exposições e bar –, num casarão do bairro. Existe uma programação 

cultural constante no espaço que vem atraindo um número crescente de freqüentadores. Por 

sua vez, o periódico denominado A Ribeira, em versão eletrônica, divulga informações 

culturais sobre o bairro. 

 Iniciativas como essas podem contribuir para a construção de uma imagem 

cultural mais positiva da Ribeira pela própria população natalense. Isso porque, como afirma 

Urry (1996), os lugares podem ser encarados sobre várias perspectivas. “As pessoas vivem em 

mundos diferentes, embora compartilhem a mesma localidade [...]. Aquilo que é 

agradavelmente antigo para uma pessoa é decadente e arruinado para outra” (WRIGHT, 1985 

apud URRY, 1996, p. 170). Hoje, a Ribeira parece ter uma conotação ambígua na concepção 

da população de Natal. Para uma nova geração principalmente formada por jovens ou 

forasteiros, que não tem vínculos com o bairro, o mesmo corresponde a uma área deteriorada, 

abandonada e perigosa; para os nostálgicos freqüentadores, estudiosos, e pessoas sensíveis a 

                                                 
140 Denominado Clowns de Shakespeare. 
141 Através da lei de no 4.838/1997, denominada Djalma Maranhão, que tem como objetivo principal o incentivo 
à cultura. Tais incentivos são, fundamentalmente, fiscais relacionados à realização de eventos culturais, ou seja, 
corresponde à aplicação de recursos – destinados ao pagamento do Imposto Sobre Serviços (ISS) e Imposto 
Predial e Territorial Urbano (IPTU) – para a realização de projetos culturais. 
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problemática dos centros antigos, trata-se de um testemunho de uma memória coletiva, um 

sítio histórico de caráter cultural. 

 

3.3.1 O valor do patrimônio arquitetônico da Ribeira 

 

 A Ribeira concentra hoje, segundo relação de monumentos tombados em 

âmbito estadual, da Fundação José Augusto, várias edificações protegidas pela lei de 

tombamento no 4.775/1978 e decreto no 8.111/1981142. São elas: Associação Comercial, 

Antigo Grande Hotel (hoje Fórum da Capital), primeira sede da Escola Doméstica (atual 

INSS), Teatro Alberto Maranhão (Antigo Carlos Gomes), Antigo Palácio do Governo (uso 

atual: Museu da Cultura Popular e Escola de Balé do Município), Colégio Salesiano São José 

(antiga residência de Juvino Barreto), Casa do Dr. Luís de Barros (uso atual: lavanderia), 

Junta Comercial, Grupo Escolar Augusto Severo (atual Secretaria de Segurança Pública). 

Localizados nas proximidades do bairro (até 100 m de qualquer via limítrofe), temos, ainda: 

Estação Central (na Esplanada Silva Jardim), antiga Capitania dos Portos, Solar Bela Vista, 

dentre outros. Os imóveis mencionados, em sua maioria, foram restaurados e todos se 

encontram em bom estado de conservação. 

 Existem vários outros prédios de valor histórico que se encontram em processo 

de tombamento ou já foram restaurados. Dos imóveis revitalizados por iniciativa da sociedade 

civil, podem ser citados, como exemplos, a Casa da Ribeira e o Antigo Terminal Rodoviário 

(prédio da REFESA). 

 Contudo, como mencionado, a Ribeira conserva um conjunto arquitetônico de 

valor histórico em relativa condição de ser recuperado. Diferentemente do bairro Cidade Alta 

que, embora possuindo uma significativa quantidade de edifícios singulares143 de importância 

histórica, torna-se alvo de constantes transformações da sua morfologia urbana em 

decorrência do comércio que vem se mantendo em ativo funcionamento e, por isso mesmo, 

suscetível a descaracterizações. 

 

                                                 
142 Que regulamenta a lei no 4.775/1978 e se aplica aos mesmos tipos de bens ditados nos regulamentos federais, 
só que nos limites territoriais e administrativos  do Estado. 
143 Entenda-se por edifícios singulares aqueles que possuem características peculiares e únicas, expressão 
também relacionada ao valor arquitetônico, histórico e artístico da edificação. Em Natal, um bom exemplo é o 
Forte dos Reis Magos, mas existem muitos outros, tais como o Palácio do Governo, a Antiga Catedral, a Igreja 
do Galo e o Palácio Felipe Camarão (atual sede da Prefeitura). 
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3.3.2 Projetos e acontecimentos recentes para a Ribeira 

 

 Um acontecimento que merece menção é o Seminário Ribeira Velha de Guerra, 

realizado em 1993, dando início às discussões referentes à preservação e à revitalização do 

centro histórico de Natal que resultaram em propostas para o Plano Diretor de 1994 e, 

posteriormente, para o Projeto Viva Ribeira (coordenado pela Prefeitura Municipal – 

IPLANAT – atual SEMURB e Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento 

Econômico – SECTUR). O Seminário contou com a participação da consultora Raquel 

Rolnik144. O consultor pernambucano e Arquiteto José Luiz da Mota Menezes foi convidado 

para compor a equipe do Viva Ribeira. A partir desse projeto, surgiu o denominado Fachadas 

da Rua Chile, que foi incrementado e teve suas obras iniciadas em maio de 1996 através da 

coordenação do Arquiteto Haroldo Maranhão e, como consultores, o mencionado José Luiz e 

o Arqueólogo Paulo Tadeu de Souza Albuquerque (convidado da UFRN). 

 A intervenção denominada Fachadas da Rua Chile pode ser considerada um 

marco na caracterização da Ribeira por ter sido a primeira e única realizada em sua 

abrangência (conjunto arquitetônico) no sentido de revitalizar uma área antiga e degradada em 

Natal. A referida intervenção corresponde à restauração de 45 fachadas de edificações 

localizadas no trecho da Rua Chile compreendido entre a Avenida Tavares de Lira e a 

Esplanada Silva Jardim, incluindo o Largo da Rua Chile, que vem sendo utilizado para 

realização de eventos lúdicos (principalmente shows musicais) por iniciativa privada (de 

forma precária, como veremos com mais detalhes adiante). Nesse trecho, localizam-se 

importantes edificações de valor histórico145. Apesar da intervenção ter se limitado às 

fachadas dos prédios, configura-se a primeira, em Natal, a intervir em um conjunto 

arquitetônico. Na área, também foram realizadas prospecções arqueológicas que contribuíram 

para um resultado mais fiel no que tange ao passado das edificações146. A obra foi concluída 

com controversos resultados que pormenorizaremos no capítulo seguinte. Tal prática suscitou 

                                                 
144 Raquel Rolnik é técnica do Instituto Polis, Arquiteta e Urbanista formada pela FAU-USP, Doutora em 
História Urbana pela New York University. Professora de graduação, pós-graduação e coordenadora do curso de 
mestrado em urbanismo da FAU-PUC/Campinas. Consultora de várias organizações de cooperação nacionais e 
internacionais em política urbana, e atuante na elaboração de legislações urbanísticas de várias cidades do Brasil 
e da América Latina. 
145 Das quais vale mencionar o antigo Palácio do Governo, atual Museu da Cultura Popular; a casa de no 63, onde 
morou o escritor, historiador e folclorista Câmara Cascudo e onde nasceu o poeta Ferreira Itajubá, pessoas 
importantes na história da cidade e o prédio de no 178 onde nasceu, em 1856, Pedro Velho (jornalista 
incentivador da mudança do regime monárquico para republicano e fundador do jornal A República). 
146 Vale destacar o empenho pessoal do Arquiteto Haroldo Maranhão, que coordenou a intervenção na época, 
sem o qual certamente não se alcançariam os resultados existentes. 
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discussões e estudos sobre a Ribeira, realizados em âmbito estatal, acadêmico e pela 

sociedade civil. 

 Referente aos projetos em desenvolvimento na SEMURB, que comporão nossa 

análise, destacamos: Cais da Tavares de Lira, Largo do Teatro e Canto do Mangue147. O 

projeto desenvolvido pela CODERN, que será também analisado, resume-se aos denominados 

Ampliação do Porto de Natal e Terminal Turístico de Passageiros. 

 Os meios de comunicação local148 noticiam freqüentemente que já existem 

recursos públicos destinados a execução do projeto da Prefeitura denominado Largo do 

Teatro, que comporá (na extremidade localizada na Ribeira) o Corredor Cultural Câmara 

Cascudo. Este projeto concentrará os edifícios de valor histórico ao longo da Av. Junqueira 

Aires149 ao ligar o futuro espaço público Largo do Teatro (projeto prestes a ser executado) à 

praça André de Albuquerque (na Cidade Alta, bairro também beneficiado por um projeto 

denominado Janelas do Potengi). Segundo notícias recentes, veiculadas pelos jornais da 

cidade150, o projeto do Largo do Teatro, assim como o do Canto do Mangue151, estão incluídos 

em recursos públicos, provenientes do Prodetur II (adequando-se às exigências do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento – BID). 

                                                 
147 Que inclui o Prolongamento da Av. Duque de Caxias. 
148 Como podemos mencionar o artigo da Tribuna do Norte - de 02 set. 2001, por Anna Ruth Dantas (Repórter). 
149 Destacam-se os prédios da Junta Comercial, o Teatro Alberto Maranhão, a Secretaria de Segurança Pública, 
prédio do INSS, Colégio Salesiano São José, do Jornal a República, a casa do historiador Luís da Câmara 
Cascudo, o Solar Bela Vista, a Capitania das Artes, a sede da OAB, os Palácios Felipe Camarão e Palácio da 
Cultura, o Instituto Histórico e Geográfico, o Convento Santo Antônio, a Igreja do Rosário e a Igreja de Nossa 
Senhora da Apresentação. 
150 O Jornal de Hoje/Geral – Natal, 2 abr. 2002, p.05. 
151 Com a respectiva obra do prolongamento da Av. Duque de Caxias. 



CAPÍTULO 4 – ANÁLISE DE DISCURSO E EXAME DE PROJETOS URBANOS PARA 

RIBEIRA 

 

 Com o propósito de entendermos as ações justificadas pela Prefeitura do 

Município do Natal (PMN)1 como ações de revitalização urbana, estabelecemos os objetivos 

de: analisar os discursos e práticas para o bairro Ribeira, delinear o papel atual da gestão local 

do patrimônio, examinar a postura e gestão da PMN no processo de revitalização da Ribeira, 

investigar a real existência de um conflito na área e observar as tendências de tal processo no 

bairro. Examinaremos os discursos da PMN e da Companhia Docas do Rio Grande do Norte 

(CODERN)2 – através das entrevistas realizadas junto a representantes de cada órgão –, 

complementados pela legislação e projetos específicos para a Ribeira. 

 A preservação de bens culturais em Natal ocorre, principalmente, através do 

tombamento3 e de leis municipais já mencionadas4. Foi através da PMN que surgiram as 

primeiras legislações específicas, assim como as intervenções concretas realizadas no centro 

histórico de Natal com vistas a revitalizá-lo. Em 1996, a implementação do projeto 

denominado Fachadas da Rua Chile despertou o interesse da população natalense para a 

realidade de seu centro histórico. Com mudanças de gestões municipais5, o escritório técnico 

– organismo subordinado ao IPLANAT e responsável pelas ações voltadas à revitalização da 

Ribeira na época – foi desativado, iniciando um período de estagnação6. Apenas há 

aproximadamente três anos, vem sendo desenvolvido – pelo Setor de Patrimônio Histórico, 

Arquitetônico e Arqueológico (SPH), pertencente ao Departamento de Planejamento 

Urbanístico (DPU) da Secretaria Especial do Meio Ambiente e Urbanismo (SEMURB) – o 

denominado Projeto Ribeira: reabilitação urbana – composto por estudos, registros, banco de 

dados e planos –, demonstrando uma retomada do tema em Natal. 

                                                 
1 Adotamos a referida sigla neste trabalho, nos referindo aos setores responsáveis, no município, por ações com 
vistas a promover a revitalização do bairro Ribeira. Mais especificamente nos referimos ao antigo Instituto de 
Planejamento Urbano do Natal, IPLANAT e a, hoje correspondente, Secretaria Especial de Meio Ambiente e 
Urbanismo, SEMURB, através do Setor de Patrimônio Histórico Arquitetônico e Arqueológico, SPH. 
2 Administradora do Porto de Natal, desde 1983. 
3 No âmbito federal, o tombamento está regido pelo decreto lei no 25/1937, pelo decreto lei no 3.866/1941 e pela 
lei 6.292/1975 (http://www.iphan.gov.br/legislc/decret25.htm). No âmbito estadual, além dos regulamentos 
mencionados, o tombamento está regido pela lei no 4.775/1978 e pelo decreto no 8.111/1981 que regulamenta a 
lei no 4.775. No Município do Natal está em vigor, desde 16 de maio de 2000, a lei de preservação e tombamento 
de no 5.191/2000, que possibilita o tombo de imóveis no âmbito municipal. 
4 Como já mencionadas, basicamente, a ZEPH (lei no 3.942/1990), ZEP (lei no 4.069/1992) e OUR (lei nº 
4.932/1997). 
5 O nosso recorte temporal (de 1990 a 2001) abrange as gestões de, basicamente, dois prefeitos de Natal: a atual 
prefeita Wilma de Faria e o ex-prefeito Aldo Tinoco, como já mencionamos. 
6 Momento que corresponde justamente ao momento em que a ex-prefeita Wilma de Faria reassume a Prefeitura 
de Natal (em 1997). 
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 Contudo, a partir da hipótese de que existe um conflito entre a CODERN – que 

vem realizando estudos e ações com vistas a promover a ampliação da movimentação de 

cargas marítimas no Porto de Natal158 –, e a PMN – instância pública que vem se 

manifestando em defesa da preservação e revitalização urbana do sítio histórico da Ribeira – 

desenvolvemos esta investigação, buscando descrever e analisar as ações voltadas para a 

revitalização da Ribeira e como os projetos desenvolvidos para o bairro podem contribuir 

nesse processo. 

 Neste capítulo, dedicamos os três primeiros itens à interpretação das entrevistas 

e o último item ao exame dos projetos. Cabe, então, descrevermos os procedimentos que 

nortearam esta investigação. 

 

Procedimentos da interpretação das entrevistas 

 Cabe, aqui, retomar o que foi dito sobre os elementos que foram utilizados para 

o exame das entrevistas. Nossa investigação considerou indicações gerais da metodologia da 

análise do discurso, embora não seja nosso objetivo a utilização rigorosa dos diversos 

conceitos, muitas vezes não consensuais, utilizados nessa área de pesquisa no campo das 

ciências da linguagem. 

A partir da idéia de que o modo de se dizer (formação discursiva) é 

determinado pelo modo de se pensar (formação ideológica), realizamos nossa análise 

procurando identificar o sujeito (locutor) na posição e conjuntura sócio-histórica em que este 

se encontra inserido, identificando, desse modo, quem diz, como se diz e em quais 

circunstâncias. 

 Como mencionado na introdução, nossa investigação se deu de acordo com as 

seguintes etapas: a) registro formal das entrevistas (transcrição das gravações); b) distinção de 

dois grandes grupos: PMN (revitalização urbana) e CODERN (ampliação do porto)159; c) 

identificação de referentes consagrados do conceito de revitalização urbana; d) 

reconhecimento do discurso político que embasa a visão hegemônica de representes dos 

órgãos públicos estudados; e e) verificação dos pontos condizentes e contraditórios no 

discurso oficial emitido pelos referidos seguimentos com relação aos projetos analisados. 
                                                 
158 Em decorrência disso, a CODERN, atual coordenadora do referido porto desde o início da década de 1980, 
vem realizando obras de impacto na Ribeira – das quais se destacam as, mais recentes, obras de ampliação do 
cais do porto. Atualmente, desenvolve projetos que julgamos pertinentes ao nosso estudo. Por isso a incluímos 
em nossa análise. 
159 É naturalmente reconhecida a existência de outros seguimentos relacionados com a questão dos centros 
tradicionais – com destaque para a sociedade civil e representantes do capital privado –, contudo, neste trabalho 
nos detemos na relação dos dois mencionados seguimentos. 
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4.1 Postura e gestão da Prefeitura do Município do Natal no processo de revitalização urbana 

da Ribeira 

 

A união íntima e profunda entre a cultura e a política é uma condição imprescindível 
do progresso social. Pois, se é a cultura que estabelece o contato entre a política e a 
vida, entre os homens de Estado e as realidades sociais que eles se propõem 
satisfazer, por outro lado, é a política, são as instituições e os atos de governo que 
criam o ambiente indispensável às expansões da cultura e permitem a livre eclosão 
das forças sociais, criadoras de valores espirituais e morais. Onde não existe essa 
cooperação, essa harmonia entre o Estado e a cultura, não pode haver vitalidade no 
Estado nem progresso na civilização. [...] Por isso mesmo, tudo o que criamos, nas 
letras, nas artes, nas ciências, na política, tem um fim social e uma causa social: e 
tanto por esta como por aquele, penetramos no campo da ordem política, que não 
pode divorciar-se da cultura, mas tem o dever de ampará-la de todos os modos, 
proporcionando-lhe os meios eficazes de desenvolvimento160. 

 

 O Poder Público – em seu papel de negociador e intermediador de interesses 

diversos, além de guardião e agente do processo de criação da cultura, que deveria ser 

valorada pela sociedade como um todo – não pode se eximir de sua responsabilidade no 

processo de revitalização das áreas de valor histórico que se encontram degradadas. As novas 

atribuições que a iniciativa privada vêm assumindo – assim como seguimentos organizados da 

sociedade civil (organizações não-governamentais, conselhos de bairros, etc.) – exigem, como 

se pode observar nas experiências estudadas161, um intermediador e defensor do interesse 

coletivo. No caso de Natal, na Ribeira, verifica-se uma série de fatores que afastam a 

Prefeitura de sua responsabilidade pública no que tange ao sítio histórico da cidade. 

 Como esclarece Vaz (1995), em um processo de revitalização urbana, torna-se 

fundamental a participação da comunidade na concepção e implantação dos projetos de 

intervenção. Sobre isso, a Carta de Nairóbi diz: "a participação e a implicação dos habitantes 

de toda a cidade são indispensáveis ao sucesso da salvaguarda [...] e nunca se deve esquecer 

que a salvaguarda das cidades e bairros históricos respeita, em primeiro lugar, aos seus 

habitantes" (UNESCO... 1976). 

 A ausência de mecanismos de participação observada nas últimas 

administrações municipais vem resultando ações definidas por um grupo de técnicos da 

prefeitura sem o envolvimento de, ao menos, os interessados nas questões do bairro, como 

pesquisadores, representantes vinculados a entidades organizadas, entre outros. Tal realidade 

certamente compromete o resultado das ações levadas a efeito pela Prefeitura do Natal, 
                                                 
160 Fragmento da Mensagem apresentada ao Congresso Nacional pelo Presidente da República, Getúlio 
Dornelles Vargas, na abertura da sessão legislativa/1952. Foi com o governo Vargas que se criou, em 1937, o 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). 
161 Com destaque para Baltimore, Londres e São Paulo. 
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contrariando a própria lei de Operação Urbana Ribeira (OUR) que prevê a participação da 

sociedade civil através do Comitê Gestor162. Como podemos observar em outras experiências, 

o êxito de uma operação – como da envergadura que se propõe o Projeto Ribeira163 – passa 

pela participação, o que pouco tem acontecido nas gestões municipais de Natal. Como coloca 

Miranda (2000), “existe em Natal um distanciamento dos administradores públicos e o povo, 

fato que não existe em lugar algum do mundo. É preciso enxergar o povo164 como parceiro do 

Estado, não como um inimigo”. Isso se reflete nas ações isoladas e descontextualizadas que 

vêm sendo desenvolvidas na Ribeira. 

 Como já foi mencionado, a existência de um diálogo entre a sociedade civil e o 

poder público local num processo de revitalização urbana de centros históricos constitui um 

requisito necessário para se alcançar resultados satisfatórios a coletividade e, portanto, esse 

diálogo não pode ser considerado elemento secundário. O fato é que a distância entre os 

administradores públicos e a população reflete a falta de compromisso político, visto que, 

participação determina comprometimento, ou ao menos, no caso das parcerias, esforço para 

conciliar interesses. Como exemplos de mecanismos institucionalizados e democráticos de 

participação, podem ser citados, de acordo com Leal (1996), os adotados na gestão municipal 

do Recife, no período de 1993 a 1996, tais como os Conselhos Setoriais, a instalação do 

Fórum da Cidade do Recife e a discussão coletiva do orçamento municipal. Esses canais de 

comunicação, embora não tenham sido avaliados pela autora quanto a sua funcionalidade, são 

reconhecidos como meios definidores de uma agenda mais democrática do Poder Público 

local. 

 A estrutura descentralizada, que distingue a gestão local de maneira geral, 

permite que esta, no trato das questões referentes à preservação do patrimônio, desenvolva 

uma estrutura mais adequada e autônoma, além de uma subdivisão mais apropriada dos 

distintos setores responsáveis por cada item da operação. É importante, segundo Cunha 

(1999), que exista uma estrutura administrativa que designe aos especialistas suas atribuições 

                                                 
162 Como é estabelecido pela lei de no 4.932/1997 (OUR), artigo 27, o Comitê Gestor, consiste num organismo 
público com atribuições para gerir os recursos destinados ao Fundo Especial da Operação Urbana Ribeira, é 
composto por: a) um representante do Escritório Técnico da OUR; b) um representante da SEMFI; c) um 
representante da FUNCART; d) um representante do IPHAM; e) um representante do CREA-RN; f) um 
representante do Instituto Histórico e Geográfico; g) um representante da Associação dos Moradores do Bairro 
da Ribeira; h) um representante dos comerciantes/empresários da Ribeira; e i) um representante dos movimentos 
de defesa da Ribeira, que atuem e tenham sede no bairro. 
163 O qual pretende atuar em distintos níveis e setores (edifícios, circulação, iluminação, organização da 
comunidade, entretenimento, promoção cultural, uso turístico, promoção habitacional etc.). 
164 Pelo contexto, o entrevistado, ao usar o termo “povo” se refere, a sociedade civil em sua abrangência, 
incluindo desde representantes de organizações não governamentais até potenciais investidores (iniciativa 
privada). 
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específicas. Os órgãos públicos responsáveis pela condução de ações revitalizadoras no centro 

histórico precisam seguir coordenadas estabelecidas por meio de discussões com a sociedade 

civil e estarem servidos com as devidas condições de infra-estrutura física necessárias. 

 O estado de abandono em que se encontra a Ribeira – relacionado à ausência de 

ações concretas capazes de orientar o destino de seu sítio histórico – é apontado, pela diretoria 

técnica da Companhia Docas do Rio Grande do Norte (CODERN)165, como um elemento que 

soma a não existência de discussões mais freqüentes sobre o tema. É o que pode ser observado 

no fragmento da entrevista concedida pelo então assessor técnico da CODERN ao referir-se à 

revitalização da Ribeira: 

 
[...] até o presente, a gente não tem tido problemas [...] até porque ele [o Projeto 
Ribeira] é visto com bons olhos, mas não deu uma disparada, está, ainda, 
caminhando de forma lenta, através daqueles diversos serviços que a prefeitura está 
colocando, questão de IPTU, essas coisas (DANIEL JÚNIOR, 2002). 

 

 Tal realidade permite que as intervenções voltadas para a ampliação do porto – 

coordenadas pela CODERN –, realizem-se e se estabeleçam, dificultando as negociações para 

os “interessados” na revitalização urbana do centro histórico da Ribeira – no caso, o SPH da 

SEMURB. Ao perder parte de sua autonomia para interferir no rumo das transformações 

implementadas no bairro, esses órgãos terminam por fazer concessões muitas vezes em 

prejuízo do patrimônio edilício. A conclusão das obras de ampliação do cais do porto significa 

a concretização de planos que têm como principal objetivo aumentar a capacidade de 

transporte de cargas do terminal marítimo. Nesse raciocínio, evidencia-se o caráter impositivo 

com que a CODERN se coloca na negociação, ao passo que a SEMURB não apresenta 

condições consistentes em favor do patrimônio. 

 Um outro aspecto que influi na atuação plena da Prefeitura é a burocratização 

imposta pelo sistema organizacional das secretarias. Os processos que precisam ser 

encaminhados com o fim de viabilizarem o funcionamento de determinadas operações 

públicas de revitalização interferem na autonomia do setor responsável. Desse modo, 

processos que necessitariam de agilidade muitas vezes se tornam inexeqüíveis. Além disso, 

esse fator é usado como justificativa, pela Arquiteta Ana Mirian Machado de S. Freitas – 

                                                 
165 Neste trabalho, estamos associando o discurso do Engenheiro Emerson Fernandes Daniel Junior ao da 
Diretoria Técnica da CODERN devido ao fato do mesmo ocupar a posição de diretor/assessor da Diretoria 
Técnica da Companhia. 
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enquanto Ex-Coordenadora do SPH da SEMURB166 – para a falta de comunicação com a 

CODERN. 

 O discurso da representante do SPH revela que a ausência de investimentos na 

Ribeira é, muitas vezes, atribuída à falta de marketing, pois, segundo argumentos 

apresentados, existem incentivos167 que deveriam atrair investidores. 

 
[...] o que falta é realmente isso [...] a gente sempre questiona [...] porque falta uma 
coisa de marketing, uma coisa mais explicativa, mais abrangente, uma coisa mais 
real, mostrando realmente como é que pode ser feito, mostrando, por exemplo, 
numericamente como é que ele [o empresário] pode investir aqui, o retorno que ele 
pode ter, eu acho que é mais ou menos por aí [...] (FREITAS, 2001). 

 

 O marketing é incluído em programas nacionais e internacionais de 

revitalização e é reconhecido como uma estratégia importante para atrair atenções, converter a 

imagem desgastada da área diante da população da cidade e de potenciais investidores. 

Contudo, as usuais estratégias de divulgação ocorrem a partir de intervenções que geralmente 

são veiculadas pelo Poder Público. O marketing, na verdade, encarrega-se de divulgar 

vantagens do centro tradicional, como ocorreu com o projeto do Charles Center na década de 

1960 em Baltimore. Mas, nada teria ocorrido não fosse a conjunção de esforços entre o setor 

público e privado, e a qualidade do programa e do projeto. Nesse caso, o marketing do projeto 

o fez repercutir nacionalmente, influenciando uma série de novos programas e projetos para 

Baltimore e outras cidades norte americanas. Ao que parece, os incentivos fiscais oferecidos 

pela Operação Urbana Ribeira (OUR – lei nº 4.932/1997)168 não suprem as necessidades de 

potenciais investidores. É necessário mais que isso. 

 Identificamos nessa realidade específica dois pontos que merecem destaque: o 

primeiro se refere ao errado entendimento de que o capital, necessariamente, revitalizará a 

área; e o segundo diz respeito ao equívoco de reduzir a revitalização urbana ao aspecto 

econômico, ou, simplesmente, acreditar que o processo deva iniciar por ele. Tal fato é 

preocupante, pois, embora reflita uma realidade global – neoliberalista – verifica-se que atrair 

                                                 
166 Neste trabalho, associamos o discurso da Arquiteta Ana Mirian Machado de S. Freitas – enquanto Ex-
Coordenadora do STH – ao da SEMURB e em alguns momentos ao do IPLANAT, todos organismos da 
Prefeitura do Município do Natal. 
167 Destacamos, por exemplo, os incentivos fiscais de descontos e isenção do IPTU, ISS e a transferência de 
potencial construtivo. 
168 Através dos artigos compreendidos no intervalo de 18 a 24, que possibilitam a redução ou isenção por até 
quatro anos da alíquota do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU); redução de 25% a 
75% da alíquota do Imposto Sobre Serviços (ISS); e isenção da taxa de licença decorrente da localização de 
estabelecimento e de execução de obras ou serviços de engenharia e urbanização de áreas. 
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capital privado a uma determinada área urbana sem mecanismos de controle pode gerar 

resultados urbanísticos conflituosos e negativos. 

 Em Natal, a relação entre a Prefeitura Municipal e o capital privado poderá ser 

viabilizada, entre outras formas, através do Programa de Arrendamento Residencial (PAR) da 

Caixa Econômica Federal (CEF). Parece claro que o PAR possibilita a renovação de 

determinados espaços da Ribeira através da edificação de novos empreendimentos 

habitacionais, podendo, portanto, ser positivo à revitalização da área. Contudo, ele não atende, 

necessariamente, as carências do bairro, já que não se trata de um programa específico para 

sítios históricos nem para o estudo de caso deste trabalho. 

 Para o prejuízo do patrimônio edificado e, conseqüentemente, da população da 

cidade, identifica-se uma falta de comunicação por vias oficiais entre os órgãos envolvidos 

nas intervenções para a Ribeira. Mais especificamente, entre a PMN e a CODERN. Vejamos 

um exemplo mencionado pela ex-coordenadora do SPH: 

 
[...] por incrível que pareça, até hoje esse projeto de ampliação do porto nunca foi 
dado entrada na prefeitura, como é uma área sob jurisdição federal, que é da 
CODERN, que é da Companhia dos portos do Brasil esse projeto, na realidade nós 
tivemos conhecimento, fomos a várias apresentações e em vários fóruns, onde foi 
discutido exatamente isso. Na época a gente fez um termo de referência e enviou a 
CODERN, quanto da nossa preocupação, enquanto prefeitura, do que existia, e da 
incompatibilidade do projeto que existia com o projeto do porto. Então foi feito uma 
avaliação e esse termo de referência nunca nos foi dado um retorno oficial. A gente 
teve algumas reuniões onde o pessoal se colocava da seguinte forma, nós vamos 
sentar numa mesa e nós vamos chegar a uma solução que seja compatível as duas 
áreas tanto a nossa como a do governo, mas infelizmente isso não chegou a 
acontecer de fato (FREITAS, 2001). 

 

 O projeto de Ampliação do Cais do Porto de Natal não foi devidamente 

apreciado e liberado pela SEMURB169. Em decorrência desse fato, aliado a não fiscalização 

do referido organismo, foi possível se completar a construção. Hoje, a obra se encontra em 

vias de ser inaugurada. O exemplo mostra que a PMN não vem tomando conhecimento, pelas 

vias oficiais, das ações da CODERN. Do mesmo modo, como demonstraremos adiante, o 

oposto também acontece. Tal realidade evidencia a falta de controle da Administração 

Municipal no que concerne às transformações físicas do bairro Ribeira. 

 Dessa forma, a PMN finda por assumir, na maior parte das negociações junto à 

CODERN, uma postura conciliatória na busca de soluções menos prejudiciais ao patrimônio. 

Tal realidade demonstra a subordinação do patrimônio a interesses diversos. As concessões, 

muitas vezes, ferem princípios de reabilitação defendidos nos documentos legais e em 
                                                 
169 Secretaria municipal responsável pela liberação de alvará de construção. 
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desenvolvimento pela própria PMN170, revelando uma contradição entre o seu discurso e as 

ações efetivamente levadas a efeito. Em nome dessa postura conciliatória, o SPH muitas vezes 

evita um embate com a CODERN. De um lado, estão os “interesses” relacionados à 

preservação e à revitalização do sítio histórico da Ribeira; de outro, os objetivos na ampliação 

do porto. 

As justificativas para a escolha do local de implementação do projeto do Largo 

do Teatro já apontam que a conveniência é um requisito privilegiado na orientação das 

negociações do SPH no que concerne às decisões sobre “o quê” e “onde” intervir, 

confirmando a subordinação do patrimônio aos interesses do capital. A via onde foi 

implementada a intervenção Fachadas da Rua Chile, em 1996, encontra-se, cinco anos depois, 

em grande parte, descaracterizada devido, entre outros fatores, à falta de manutenção e 

fiscalização. Usos incompatíveis à utilização cultural e lúdica desse espaço – como foi 

originalmente pensado – a cada dia se instalam, provocando conflitos difíceis de serem 

solucionados. Podemos destacar algumas explicações para tais fatos: a) a ausência de um 

programa mais amplo, que garanta a continuidade do processo de revitalização em Natal; b) a 

postura conciliatória da PMN diante dos interesses na ampliação do porto; e c) a dificuldade 

de fiscalização e controle por parte da PMN sobre as transformações do espaço urbano. 

 Até o presente momento, as incompatibilidades existentes entre os projetos 

concebidos pela PMN e a CODERN não vêm sendo discutidas. Ao que parece, a gestão da 

atual administração vem deixando de exercer seu papel de negociador e conciliador de 

interesses. Essa omissão representa um grave problema para a revitalização urbana da Ribeira, 

pois resulta em ações pontuais, descontinuadas e sem eficácia. 

 A existência de programas e planos urbanísticos públicos como resultado da 

conjugação de esforços de vários agentes é elemento comum na quase totalidade das 

experiências descritas neste trabalho171. Observamos que os planos orientam as ações de 

forma mais ampla – geralmente respaldadas por aportes teóricos – estabelecendo objetivos em 

longo prazo172, resultando numa garantia à continuidade do processo de revitalização. 

Diferente do que acontece com o programas e projetos mais específicos, que respondem 

questões prioritárias e emergenciais173. 

                                                 
170 Com destaque para a citada lei de Operação Urbana Ribeira o Projeto Ribeira. 
171 Com reserva ao caso de Londres, que deu menos importância ao planejamento que as outras experiências 
estudadas. 
172 Como exemplo, os casos de Sevilha (Avance Del Plan Especial de Protección) e Rio de Janeiro (com o 
Projeto do Corredor Cultural, transformado, posteriormente em plano urbanístico). 
173 Como podemos verificar na experiência de Quito, com os planos que incluem vários programas, como os: de 
melhoramento da estrutura urbana; de apoio à reabilitação de edifícios; de habitação; de planejamento turístico 
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 No caso de Natal, observamos uma lacuna nesse aspecto. Inexistem planos e 

programas que respondam às especificidades do centro histórico da cidade. Sobretudo depois 

da criação da lei de Operação Urbana, as discussões se tornaram escassas e desarticuladas, 

não resultando uma produção sociável e conjunta de esforços. Verifica-se que as leis 

municipais174 – importantes (mas não suficientes) instrumentos norteadores das ações 

empreendidas na Ribeira – precisam ser complementadas com documentos, programas e 

planos que tenham incorporado, em seu conteúdo, recomendações, diretrizes e regimentos 

mais sintonizados com o conhecimento produzido nos últimos cinco anos. Tal realidade 

corrobora para a descontinuidade do “processo de revitalização” de Natal.  

 Como mencionamos, a intervenção Fachadas da Rua Chile não vem sendo 

mantida nem devidamente fiscalizada. A função lúdica e educacional que havia sido pensada 

para os imóveis da área se encontra comprometida com o surgimento de armazéns, 

frigoríficos e sede de empresas relacionadas ao porto. A descontinuidade das ações da 

prefeitura é reconhecida, inclusive pela ex-coordenadora do SPH, como demonstra o seguinte 

fragmento: 

 
[...] o Viva Ribeira como o Fachadas da Rua Chile [...] foram projetos que não 
tiveram continuidade, eles serviram muito mais pra alertar a sociedade pra 
necessidade de uma intervenção no bairro e direcionar os olhos da sociedade para a 
Ribeira, mostrar que alguma coisa poderia ser feita e que essa intervenção poderia 
ser uma intervenção que desse um pontapé inicial no processo. [...] ele foi uma coisa 
pontual [...]. Foi muito bom porque mobilizou a cidade, mobilizou as pessoas que 
tem interesse de ver a Ribeira como um patrimônio histórico preservado, mas 
infelizmente não teve continuidade, vem uma outra administração e se sentiu a 
necessidade de fazer, de se formular, de se projetar um projeto macro que 
abrangesse todas as áreas amparadas por uma legislação de preservação que é a lei 
de tombamento e a Operação Urbana Ribeira (OUR), primeiro a operação urbana 
depois a de tombamento, que foi exatamente esse Projeto Ribeira que a gente 
coordenou e executado aqui pela secretaria (FREITAS, 2001). 

 

 Em princípio, a intervenção Fachadas da Rua Chile tinha como objetivo geral 

despertar a população e as autoridades públicas para a importância da preservação dos 

imóveis de valor histórico da Ribeira juntamente com a adaptação de novos usos. A idéia era 

que esse projeto contribuísse para o início de uma ação maior, envolvendo, inclusive, políticas 

de desenvolvimento urbano para o bairro. Segundo estudos e práticas correntes175, os projetos 

de intervenção urbana representam a melhor garantia na relação entre as soluções propostas e 

                                                                                                                                                         
das zonas históricas; de ações sociais de geração de emprego e renda junto à população residente; e de 
socialização da informação concernente as atuações que lhe correspondem. 
174 Com destaque para a Operação Urbana Ribeira, lei de no 4.932/1997. 
175 Ver Castells (1999); Del Rio (1991); Grondona e Carlos Babiano (1989); Moreira Ortega (2001); para citar 
apenas alguns, ao lado das práticas verificadas nas experiências estudadas neste trabalho. 
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os meios disponíveis. Contudo, com a interrupção de ações planejadas, o processo em Natal se 

torna fragmentado e descontínuo. 

 Verificamos que a intervenção Largo do Teatro representa o que chamaremos 

de continuidade descontinuada do processo de revitalização em Natal. Entenda-se tal 

expressão como a ruptura de um processo em andamento. Observamos que a Prefeitura, ao 

mesmo tempo em que objetiva implementar em outra parte do bairro ações essencialmente 

semelhantes às já executadas na intervenção Fachadas da Rua Chile, deixa de assegurar 

medidas de manutenção para esta última área, o que caracteriza uma transferência e reinício 

do processo de revitalização. Destacamos duas causas para essa realidade: a) a própria 

descontinuidade administrativa (nas mudanças de gestão), decorrente da ausência de um eixo 

norteador consistente em Natal; e b) o abandono de uma área, a do Largo da Rua Chile, 

marcada pela incompatibilidade de projetos: os voltados à ampliação do porto de cargas, 

encabeçados pela CODERN, e os destinados à revitalização da Ribeira, encaminhados pela 

Prefeitura. 

 Como referido, os instrumentos legais para o sítio histórico de Natal se 

constituem em eficientes instrumentos para subsidiar ações concretas com vistas a revitalizar 

o centro histórico da Ribeira. Contudo, observam-se algumas contradições na aplicação dessas 

leis. A exemplo, podemos citar a que se refere à Zona Especial Portuária176. Nessa área, é 

permitida a expansão do porto, inclusive na sub-zona 01, definida como sub-zona de 

atividades portuárias (sz – 1), onde inexiste controle de gabarito. O fato é que esta sub-zona é 

adjacente e próxima à Zona Especial de Preservação Histórica, podendo, portanto, exercer 

influências visuais, dentre outras, comprometendo, conseqüentemente, a ambiência antiga do 

sítio histórico da Ribeira. Um bom exemplo disso é o que já ocorre com o Grande Moinho 

Potiguar177: instalado na Ribeira (figuras 21 e 22), ele ocupa uma edificação com mais de oito 

pavimentos, completamente além dos padrões de gabarito do entorno, ferindo, portanto, um 

item básico adotado em legislações para áreas de preservação que é o controle de gabarito 

como postura fundamental à conservação de sítio histórico. 

 Observamos que a Zona Especial Portuária (ZEP – lei no 4.069/1992) foi criada 

num contexto em que a preservação do patrimônio edilício e a revitalização urbana do centro 

histórico da Ribeira estavam apenas no campo das discussões. Subentende-se, portanto, que o 

projeto tinha compromissos com interesses também voltados à ampliação do porto,  

                                                 
176 A zona definida pela lei de no 4.069 é adjacente à Zona Especial de Preservação Histórica. 
177 Filial da M. Dias Branco S.A. Investimento, de aproximadamente quarenta milhões de dólares, festejado pela 
CODERN. 
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delineando-se num perfil mais conciliatório. Hoje, fazem-se necessárias novas discussões em 

torno da legislação que define as zonas especiais, incorporando posteriores e eficientes 

mecanismos de preservação fazendo com que o patrimônio edilício passe a ser uma 

prioridade. 

 

4.2 A Ribeira enquanto área onde se espacializa incompatibilidades de projetos 

 

 Examinando os objetivos definidos pelos projetos desenvolvidos na Prefeitura 

Municipal do Natal (PMN) e os coordenados pela Companhia Docas do Rio Grande do Norte 

(CODERN), podemos observar diversas incompatibilidades. Devido às limitações teóricas 

desta investigação, concentraremos nossa análise em basicamente duas manifestações: uma 

relacionada à revelação das incoerências entre os objetivos de cada parte e a outra concernente 

aos reflexos dessas incompatibilidades no espaço urbano da Ribeira. No que diz respeito à 

falta de consistência de objetivos, é reconhecido, tanto pela ex-coordenadora do SPH como 

pelo assessor técnico da CODERN – embora este último não explicite –, que existe uma 

incompatibilidade entre os interesses voltados para a preservação e revitalização da Ribeira, 

por parte do Projeto Ribeira e de algumas leis municipais, e a ampliação física do porto, que 

intenta incrementar a movimentação de cargas. 

 Os objetivos delineados pelo Setor de Patrimônio Histórico, Arquitetônico e 

Arqueológico (SPH), como descritos no Projeto Ribeira, são basicamente: recuperar o 

patrimônio histórico, cultural e natural baseado na interpretação física, funcional e simbólica 

da Ribeira, promovendo a sua integração urbanística e melhorando as condições de 

habitabilidade do seu espaço físico. Ou seja, além de criar espaços propícios ao uso lúdico, 

cultural e educativo, podendo ser explorado turisticamente, “objetiva-se” produzir espaços 

condizentes ao uso habitacional, tais como segurança pública, serviços de primeira 

necessidade, índices ambientais favoráveis, entre outros. Tais objetivos são contraditórios às 

conseqüências que certamente serão acarretadas com a ampliação da capacidade de carga do 

Porto de Natal – como o aumento do fluxo de veículos pesados, a poluição atmosférica, 

ocupações incoerentes ao uso habitacional, entre outros. O reconhecimento da 

incompatibilidade existente por parte da nossa representante do SPH é demonstrado no já 

citado fragmento: 
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[...] a gente fez um termo de referência e enviou a CODERN, quanto da nossa 
preocupação, enquanto prefeitura, do que existia, e da incompatibilidade do projeto 
[Ribeira] que existia com o projeto do porto (FREITAS, 2001). 

 

Contudo, não são realizadas ações concretas no sentido de resolver tais incompatibilidades. 

 Referente à Diretoria Técnica da CODERN, localizamos, em seu discurso, a 

explicitação dos objetivos que norteiam suas decisões, que, como mencionado, são 

essencialmente econômicos e relacionados ao funcionamento do porto. 

 
[...] a meta principal da CODERN é atender as cargas do Rio Grande do Norte, se de 
repente começa a vir cargas de outros estados tudo bem, mas o principal é atender ao 
nosso Estado. Se conseguirmos atender bem o nosso Estado, se conseguirmos 
contribuir para o desenvolvimento do Rio Grande do Norte, a CODERN estará 
cumprindo integralmente o papel que ela se propõe a fazer. O mais que é por 
acréscimo. [...] eu estou torcendo que o desenvolvimento de nossas cargas seja mais 
intenso (DANIEL JÚNIOR, 2002). 

 

 Um aspecto a ser considerado é que os portos brasileiros, segundo constata 

Silva (1995a), vêm se configurando como empresas competitivas, até porque são de economia 

mista. Seu crescimento, portanto, depende do crescimento industrial do Estado e de sua 

capacidade competitiva. Esse fato se torna preocupante uma vez que implica nas pressões pela 

transformação do espaço físico do entorno que pode comprometer o patrimônio, caso não seja 

devidamente fiscalizada. Com esse raciocínio, e apoiados no que diz o fragmento anterior, 

parece-nos concreta a idéia de tornar o Porto de Natal competitivo. Cabe notar, contudo, que 

as condições favoráveis para tal empreendimento, relacionadas principalmente a fatores 

econômicos e limitantes físico-espaciais, não estão sendo observadas. 

 Os objetivos de atrair novos exportadores, facilitar o processo de carga e 

descarga, melhorar e ampliar a área do porto com fins de aperfeiçoar o seu espaço físico nos 

permitem entender que é interesse da CODERN a ampliação do Porto de Natal, inclusive no 

que diz respeito à área hoje ocupada, como revela o trecho seguinte: 

 
[...] em nosso porto nós não temos o espaço, não temos área que a gente possa ceder, 
muito pelo contrário, na realidade a gente teve que sair em busca de mais área. Com 
a ajuda do Estado, que conseguiu a transferência da Nacional Gás Butano, a gente 
pôde reaver uma área que era nossa, mas que estava arrendada e a gente não 
conseguia, e estamos batalhando pela favela do Maruim, ou seja, ao contrário de 
outros portos que puderam [ceder área para revitalização] [...] (DANIEL JÚNIOR, 
2001). 

 

Ou seja, a concessão de áreas pela CODERN na Ribeira ou em seu entorno parece inviável. 
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 Segundo Daniel (1998), as relações sociais no sistema capitalista são, 

essencialmente, conflituosas. Assim como a política local, que, ao realizar suas atribuições de 

acumulação e legitimação, é marcada pela contradição. 

 
Os conflitos potenciais envolvidos na lógica do comportamento do poder político 
local costumam dar margem ao aparecimento de inúmeras irracionalidades, 
relacionadas sobretudo ao desperdício no uso dos recursos municipais (DANIEL, 
1998, p.39). 

 

Portanto, a observação de objetivos distintos e, em alguns casos, contraditórios revela, em 

parte, uma problemática estrutural do modo brasileiro de gestão capitalista. No caso da 

Ribeira, em Natal, detectamos idéias que muitas vezes se chocam, o que concorre para o 

comprometimento da revitalização urbana em seu conceito mais amplo. 

 No que tange aos reflexos da reconhecida incompatibilidade no espaço urbano 

da Ribeira, verifica-se, numa visão macro, que toda ZEPH desse bairro sofre transformações 

em função da ampliação do porto que determina influências nos usos, fluxos de transportes, 

entre outros. Nesse sentido, poderíamos dizer que as conseqüências do projeto do porto são 

muito mais amplas, afetando todo o bairro. 

 A problemática relacionada à ampliação de portos antigos não é particularidade 

de Natal. Como afirma Del Rio (1991), os portos foram imperativos na fundação de grande 

parte das cidades. Ironicamente, no entanto, a cidade que o porto fez nascer impede a  

ampliação física necessária para sua adequação às novas tecnologias de transporte – navios de 

maior calado. As instalações portuárias modernas e os processos de carga-descarga 

impuseram novas necessidades de grandes áreas de apoio. Diante de tal realidade, as antigas 

áreas portuárias tendem a passar por um processo de subutilização de seu espaço físico, o que 

motiva, em muitas cidades, o surgimento de intervenções com o objetivo de reutilizar essas 

áreas principalmente com usos lúdicos e habitacionais, contribuindo para o estabelecimento 

de um processo de revitalização urbana. 

 Em Natal, contudo, o porto mais antigo e importante continua sendo ampliado 

em sua capacidade de liberação de cargas, estabelecendo necessidades que podem ser 

prejudiciais ao patrimônio existente do entorno. Entendendo que os planos para ampliar o 

porto de cargas não caminham no mesmo sentido dos projetos voltados para a revitalização 

urbana da Ribeira, cabe levantar algumas das reais vantagens de seu alargamento sob a ótica 

preservacionista. 
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 Nos últimos anos, o Porto de Natal vem atendendo a demanda de cargas do 

Estado. E, mais intensamente nas duas últimas décadas, o Estado vem apresentando índices 

cada vez mais altos, como esclareceremos adiante, fazendo com que a movimentação de 

cargas quadruplicasse em cinco anos (1996-2001). Nesse contexto, são realizadas obras 

freqüentes no Porto de Natal com o fim de melhorar e ampliar sua capacidade de transporte. 

Destacamos a obra de ampliação do cais, em vias de ser inaugurada, e a construção de alguns 

armazéns para estocagem, já em andamento. 

 Numa perspectiva otimista, a diretoria técnica da CODERN estima – diante da 

probabilidade de crescimento de cargas do Estado – que as medidas adotadas na última obra 

de ampliação do cais do porto e em suas áreas de armazenagem atenderão a demanda por mais 

cinco anos. Constatamos que na CODERN o planejamento existe, sem considerar, contudo, o 

patrimônio edilício do sítio histórico de seu entorno. As ações previstas visam incrementar 

uma estrutura física criando condições cada vez mais favoráveis ao funcionamento do 

transporte de cargas. Como relata o Assessor Técnico da CODERN: 

 
[...] o ideal seria que o porto ficasse próximo [ao] [...] aeroporto [em contrução no 
município de São Gonçalo do Amarante], a gente começa a ver uma relação mais 
próxima entre esses dois modais, modal aéreo e modal marítimo, e essa inter-
relação, é melhor quanto mais próximo estiverem o aeroporto do porto. E o outro 
aspecto referente a interveniência com a cidade, pode-se dizer que quando a ponte 
for construída, como realmente já foi iniciada, já foi alterado o projeto dela de início, 
foram colocadas apenas duas faixas de rolamento, e se criou uma terceira faixa de 
rolamento, tanto num sentido como em outro, para se permitir exatamente nessa 
terceira faixa, veículos de carga que da ponte teriam uma alça que daria acesso ao 
porto (DANIEL JÚNIOR, 2001). 

 

 Atualmente, o corpo técnico da CODERN já pensa em futuras possibilidades 

de ampliação, objetivando a criação de pátios alfandegários, que consistem em áreas para 

estocagens especializadas ou não, onde as mercadorias a serem transportadas seriam 

armazenadas, seladas pelos órgãos responsáveis e acondicionadas em contêineres. Ou seja, a 

idéia é que as mercadorias cheguem ao porto em plenas condições de serem embarcadas. 

 Em curto prazo, a CODERN vislumbra a área da favela do Maruim, e uma área 

perto do Canto do Mangue. Em longo prazo, é planejada a construção de pátios alfandegários 

pela iniciativa privada. Alguns desses pátios seriam na própria Ribeira, mas não 

necessariamente em área contígua ao porto (como uma área na Avenida Silva Jardim, ao lado 

do estádio João Câmara178) ou até em Parnamirim, como cogitam algumas empresas. Ainda 

assim, segundo o assessor técnico da Companhia, tais medidas atenderiam as necessidades de 

                                                 
178 Próximo à sede da SEMURB. 
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um curto espaço de tempo (dez anos aproximadamente) e compõe um ideal maior de 

ampliação. Naturalmente, os dirigentes da CODERN almejam um crescimento de cargas cada 

vez mais expressivo, fato que implicaria na necessidade de sempre estar se ampliando o porto. 

 Existe uma argumentação apresentada pelo assessor técnico da CODERN em 

favor da permanência do porto no local em que se encontra pelo menos até existirem reais 

necessidades de ser construído um outro. Ao que parece, mais cedo ou mais tarde isso irá 

acontecer. Entendemos, entretanto, que, durante esse tempo, transformações destruidoras do 

espaço físico edificado poderão ocorrer, comprometendo o patrimônio edilício da Ribeira. 

Nesse sentido, a lei de tombamento do município aprovada em 2000 poderá ser um 

instrumento para a PMN assegurar a permanência de edifícios e sítios de valor histórico no 

bairro, conservando-os em seus estados atuais. Contudo, isso não significa a garantia de 

preservação do patrimônio da Ribeira, visto que não estabelece mecanismos de 

manutenção179. 

 São constantemente utilizados no discurso da Diretoria Técnica da CODERN 

argumentos técnicos e econômicos em favor da permanência do porto na atual localização, 

destacando a possibilidade da construção de um novo porto no Rio Grande do Norte. Em 

princípio, as possibilidades apresentadas são na margem esquerda, e alguns pontos da zona sul 

do Estado, como Canguaretama. Referente à primeira opção, o ponto que conta negativamente 

seria a necessidade de constantes dragagens para um porto nessa localização se manter 

transitável. Aliás, a zona norte de uma maneira geral é considerada pelo corpo técnico da 

Companhia com profundidade muito pequena, o que não é favorável ao porto. No que 

corresponde à segunda opção, é apresentada a desvantagem de ser distante do mais novo 

aeroporto de São Gonçalo do Amarante. Conforme salientado anteriormente, a aproximação 

entre o modal marítimo e o modal aéreo representa um importante aspecto a ser considerado. 

 Observamos que a CODERN estabelece uma correspondência entre o 

desenvolvimento econômico do Estado e a ampliação do porto. Alguns aspectos que nos 

possibilitam avaliar as reais vantagens desse “desenvolvimento econômico” devem ser 

colocados em discussão. Questionamos, por exemplo: quais os reais benefícios desse 

crescimento para a população da cidade (emprego, renda, etc.)? Por quanto tempo tais obras 

atenderão a demanda do Estado e da Região conforme almejado pela CODERN? Até que 
                                                 
179 O tombamento, que é uma das principais formas legais de garantir a preservação do patrimônio, surge 
atualmente como recurso extremo de garantir a permanência de espaços de referência, ou seja, apenas impede a 
extinção de determinados prédios ou elementos por algum momento. A lei de tombamento do município se 
constitui em um avanço. Entretanto, o fato de ainda não ter sido posta em prática mostra que tombar edifícios 
não se inclui nas prioridades da administração, porque edifícios que precisam ser protegidos de ações 
impensadas existem em demasia. 
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ponto a necessidade crescente por espaço físico não comprometerá o sítio histórico que 

entorna as atuais instalações do porto? E, ainda, até onde tais medidas não comprometem a 

preservação cultural e o próprio desenvolvimento humano da população da cidade? 

 Com o desenvolvimento tecnológico, o transporte aeroviário tende a se tornar a 

opção de transporte de carga mais utilizada. Diferentemente, os  

 
[...] portos situados em áreas históricas centrais, deverão assumir um papel que 
poderá recoloca-los como centro dinâmico metropolitano. Tal papel está associado a 
duas transformações básicas. A primeira é a sua caracterização como porto turístico 
para os navios de passageiros de rotas internacionais e regionais. A segunda é a 
reabilitação de grande parte da sua área de armazenagem, resgatando-a para a 
cidade, mais precisamente para as atividades de serviço moderno, comércio, 
atividades de recreação, lazer e habitação, com ênfase especial na revalorização 
paisagística (LACERDA; ZANCHETI; DINIZ, 2000, p.92). 

 

 Como mencionamos no capítulo 2, foram apresentadas em outras cidades 

soluções diferentes para a questão das áreas portuárias antigas, tais como a construção de um 

outro porto, a especialização do já existente, a sua digitalização ou até a sua conversão para 

usos lúdicos e turísticos, conforme ocorrido nos casos brasileiros de Recife e Belém. Ou seja, 

a reconversão revitalizadora de áreas portuárias centrais representa uma tendência global que 

cedo ou tarde terá um reflexo determinante em Natal. Não se trata de copiar modelos e sim  

considerar essas tendências de desenvolvimento como fundamentais para que possamos 

salvaguardar o patrimônio edilício de nossa cidade. 

 Observamos que o discurso da CODERN é “orientado” e justificado, 

basicamente, para “contribuir para o desenvolvimento econômico do Estado”. O uso corrente 

da frase apóia o discurso que defende a ampliação do porto, assim como qualquer outro 

interesse e ação voltados para o melhoramento das condições de transporte de cargas, como 

mostra o fragmento a seguir: “[...] o que for necessário faremos para acompanhar o 

desenvolvimento do Estado [...]” (DANIEL JÚNIOR, 2001). Naturalmente, o aumento das 

cargas se torna interessante para a CODERN e, como seu próprio discurso revela, a relação 

custo-benefício passa a nortear suas decisões. Nesses termos, o futuro da Ribeira e da cidade 

fica subordinado aos interesses do transporte de cargas e do capital. Isso é preocupante na 

medida que outros aspectos importantes ao desenvolvimento de uma sociedade – tais como 

valores culturais e sociais – ficam condicionados, unicamente, ao aspecto econômico. 
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 Torna-se imprescindível ao desenvolvimento sustentável180 e ao progresso 

social de uma população analisar o crescimento da cidade não apenas tendo como referência o 

aspecto econômico, mas também o desenvolvimento humano, relacionado à preservação e a 

revitalização de áreas antigas degradadas e ameaçadas de desaparecerem. 

 A CODERN argumenta que não é tarde para se planejar. Em se tratando de 

uma instituição que defende a prioridade de planejamento como prática corrente, esse discurso 

nos parece181 contraditório. Por outro lado, a Companhia impõe a existência do porto – 

sugerindo a sua ampliação – como sendo a realidade atual do bairro, cabendo-nos apenas a 

discussão sobre sua coexistência com seu entorno. Fato que pode ser constatado no seguinte 

trecho: “não vê como problemas insolúveis, o local do Porto é aquele e temos que trabalhar 

para viabilizá-lo senão outro Estado faz e mais depressa”182. Tal informação nos mostra a 

maneira como a CODERN se posiciona na discussão: o planejamento que deveria considerar 

os impactos das obras do porto ao entorno e ao patrimônio não ocorrem. Depois da obra 

concluída, diante da realidade da ampliação do porto e, conseqüentemente, assegurados os 

interesses da CODERN, a discussão é aberta. O argumento de que o porto está na Ribeira e 

que se deve trabalhar para viabilizá-lo antes que o porto de outro Estado o faça nos confirma a 

suposição de que a CODERN se coloca na discussão já estabelecendo condições. Seu 

entendimento é o de que fazer crescer o porto é de fundamental importância ao 

“desenvolvimento do Estado”, desconsiderando, entretanto, a preservação do patrimônio 

edilício do seu entorno e a revitalização da Ribeira. 

 As propostas e os argumentos favoráveis à ampliação do porto são elaborados 

de forma a parecerem democráticos, embora não oferecendo chances de negociação – 

inclusive com relação à própria obra de ampliação, que aconteceu sem antes ter sido posta sob 

a apreciação da SEMURB. A argumentação econômica é sempre colocada de forma a parecer 

que qualquer outro aspecto é pequeno ou menos importante. 

 Entendemos que devem existir consensos entre os interesses econômicos da 

CODERN e os de ordem social e cultural, “representados”, até então, pela PMN. Uma 

preocupação que se coloca é a da logística dos transportes de carga, tanto ferroviário quanto 

                                                 
180 Essencialmente, desenvolvimento urbano sustentável “significa um processo de mudança capaz de garantir 
que os esforços de desenvolvimento gerem condições de maior eqüidade social, em consonância com a 
preservação da qualidade dos recursos naturais e ambientais e com o respeito às identidades socioculturais” 
(LACERDA; ZANCHETI; DINIZ, 2000, p.84). 
181 Com base no que diz o assessor técnico da Companhia em entrevista. 
182 Súmula de reunião do Pacto em 05/11/2001 sobre o Terminal Turístico do Porto de Natal proferida pelo Sr. 
Emerson Fernandes Daniel Junior, representante da Diretoria Técnica da CODERN. 
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rodoviário, que atualmente cruzam toda a cidade para chegar ao porto: com o seu crescimento, 

problemas mais graves podem ocorrer. Inexistem estudos sobre essa questão. 

 
Se você entra na rua Chile, você tem prédios que deverão ser preservados. Então é 
verificar, os prédios todos precisam ser preservados? Como se preservar? Criar 
alguma via de preservação. Então você vê, é tudo uma questão a ser conversada no 
momento adequado. Até agora eu acho que esse momento, para o porto em si ainda 
não é a ocasião (DANIEL JÚNIOR, 2001). 

 

 Até que a PMN se coloque de fato, vemos que não haverá problemas para a 

CODERN, que seguirá ampliando o porto e estabelecendo condições para quaisquer 

negociações. Ou seja, em nome do discurso de que o Porto contribuirá para o crescimento 

econômico da cidade e do Estado, as negociações podem ocorrer, desde que sejam 

considerados os interesses políticos, econômicos e toda a infra-estrutura já investida. Adiar as 

discussões sobre a incompatibilidade de projetos desenvolvidos para a Ribeira pela Prefeitura 

e CODERN parece interessante para este último. Pelo menos até o momento em que surjam 

novas necessidades de crescimento para o porto no sentido sul – isto é, além do Largo da Rua 

Chile em direção ao Cais da Tavares de Lira. Diante dessa realidade, entendemos que as 

discussões em torno da necessidade de preservação do patrimônio se tornam urgentes e de 

fundamental importância.  

Nossa compreensão é a de que o Porto de Natal não pode competir com os 

portos recém construídos de Pecém, no Ceará, e SUAPE, em Pernambuco, que já estão 

prontos e oferecem significativas vantagens para o exportador. Outras cidades encontraram 

soluções diferentes para proporcionar o desenvolvimento econômico do Estado sem 

comprometer o patrimônio edilício, como ocorreu na cidade do Recife, no Estado de 

Pernambuco. Ali, o objetivo é o de digitalizar o porto – implementando-se um projeto lançado 

em 2001 – a fim de impulsionar o SUAPE (novo porto construído em área mais ampla e 

distante do centro histórico) e gradativamente desmontar o seu porto tradicional, que se 

localiza na ilha onde a cidade foi fundada em 1537. É uma área em que equipamentos 

portuários se misturam com prédios históricos, bares, teatros e cortiços. Pretende-se recuperar 

o bairro com base na tecnologia. Essa parece uma solução que poderia ser pensada para o caso 

de Natal. A preservação do patrimônio do centro histórico da Ribeira precisa se impor para 

que os questionamentos em torno do crescimento do porto considerem seu entorno. 

 O fluxo de cargas atraídas pelo porto para a Ribeira representa uma das 

principais “preocupações” demonstradas pela PMN. Entretanto, conforme nossas observações, 

o corpo técnico da CODERN insiste em desconsiderar tais prejuízos para a cidade. 
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Atualmente, o fluxo de caminhões e carretas na cidade já provoca prejuízos de ordem 

ambiental (poluição) e física (asfaltos e congestionamentos). Na Ribeira, embora não existam 

estudos concretos que contabilizem tal prejuízo ao patrimônio edilício, parece-nos evidente 

que a intensificação do tráfego de veículos em seu sítio histórico provocará sérios problemas 

ao patrimônio. 

 

4.3 O Processo de revitalização urbana no centro histórico da Ribeira 

 

 Como vem sendo constatado, o patrimônio edificado de Natal não se estabelece 

como uma prioridade na gestão pública. A preocupação da PMN em tornar a Ribeira 

economicamente ativa parece, em alguns momentos, desviar e até comprometer a conservação 

do patrimônio edilício do bairro. No início do século XXI, segundo Moreira Ortega (2001), 

um dos principais desafios das gestões municipais no que se refere à revitalização urbana de 

centros históricos degradados é conciliar harmonicamente o desenvolvimento econômico com 

a preservação. Ao que parece, em Natal, a prioridade econômica vem desequilibrando esta 

conciliação. 

 Como podemos perceber, em nossa cidade, a falta de prioridade ao patrimônio 

histórico não decorre simplesmente da falta de vontade política. Passa, entre outros fatores, 

pela própria cultura urbana local. Essa realidade pode ser constatada a partir do discurso 

articulado tanto pelo Estado como pela Prefeitura do Município do Natal no tocante à área do 

turismo, considerada prioritária pela gestão pública. Como afirma a própria prefeita183, "Natal 

hoje é uma industria do turismo". 

 Segundo Lopes Júnior (2000), a atividade turística vem apresentando uma 

significativa importância na configuração urbana de Natal. Por isso, é pertinente tecermos 

algumas considerações sobre o assunto com base nas idéias do referido autor. No final da 

década de 1960, documentos de diagnósticos da realidade econômica e proposição de 

modelos de desenvolvimento econômico para o Nordeste brasileiro (SUDENE) já apontavam 

o turismo como uma alternativa para o crescimento regional. As avaliações freqüentes sobre 

as potencialidades da região indicavam a orla marítima como forte atrativo turístico, que 

permanece sendo a grande ênfase do turismo em Natal. Sobre isso, Lima Júnior (2001), 

coordenador do PRODETUR no Rio Grande do Norte, acrescenta que as belezas naturais são 

os principais elementos que formam a imagem de Natal vendida, principalmente, ao turista 
                                                 
183 Wilma de Farias. 
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internacional, alvo privilegiado na cidade. Entre esses atrativos, o coordenador destaca: a) o ar 

mais puro das Américas; b) o povo hospitaleiro e c) o sol por todo ano. Ou seja, o patrimônio 

histórico ainda não se configura como atrativo turístico para Natal. 

 “O marco fundamental para a expansão da atividade turística local e a produção 

social de Natal como cidade turística foi a construção da Via Costeira” (LOPES JÚNIOR, 

2000, p.39). A ocupação desordenada e ditada pela lógica de privatização do Estado, a partir 

de 1980, resultou na configuração local de uma nova dinâmica sócio-espacial em que o 

consumo/lugar expressam a forma urbana turística que passa a compor a paisagem. Diante 

dessa realidade, observa-se que, em Natal, a dinâmica urbana se conduz de maneira a fazer 

com que o meio ambiente construído e o mar se tornem os espaços mais importantes da vida 

social e cultual da cidade. 

As atividades turísticas também vêm impulsionando uma apropriação espacial 

que se expressa no que Lopes Júnior (2000) denomina “criação destrutiva”. Como coloca o 

mesmo autor, de um lado, verifica-se o consumo extensivo dos lugares que traduzem a 

produção de paisagens luminosas de poder; do outro, as paisagens de “abandono e 

decadência”, caracterizadas pela diminuição de suas atividades econômicas e depreciação do 

valor monetário de seus imóveis. A Ribeira é identificada como expressão dessa decadência. 

O bairro – que forma a paisagem da lembrança de nostálgicos artistas, historiadores e 

políticos – mesmo com algumas tentativas de incorporação da Prefeitura, parece manter seu 

presente e futuro associados à negligência e obscuridade. As iniciativas do Poder Público 

Local de trazer vida para o bairro, embora existindo, não são muito animadoras. 

 Assim, entendemos que as evidências apontam para o fato de que investir na 

revitalização urbana do centro histórico da Ribeira não compõe as prioridades da 

administração pública local, diferentemente da realidade que se evidencia nos significativos 

investimentos públicos e privados em reurbanização de praias na cidade e no Estado. 

 Outro aspecto relevante que merece ser tratado neste trabalho se refere à 

concepção de revitalização urbana da PMN e da CODERN. O discurso da ex-coordenadora do 

projeto do SPH da Prefeitura nos remete a vários itens de nossa discussão a respeito do 

conceito de revitalização urbana, tais como: a) a utilização da lei de Operação Urbana; b) as 

parcerias do poder público, com segmentos organizados da população, e com o setor privado; 

c) o valor na preservação do patrimônio edilício; e d) o incentivo ao uso habitacional. Como 

podemos observar no depoimento a seguir. 
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[...] a gente usa, eu prefiro usar o termo reabilitação à revitalização, por que é 
realmente dar condições para que o bairro seja auto-sustentável dentro de um 
direcionamento de usos não só permitidos pela lei de Operação Urbana, mas que se 
tenha um incentivo para que se crie uma auto-sustentabilidade. Não adianta de nada 
a gente licenciar bares, restaurante [...] se isso não trás pessoas para o bairro. Se isso 
não trás um fluxo, porque as coisas, comercialmente falando, só vão a diante se elas 
tiverem movimento, isto é, se elas tiverem o tráfico de pessoas. E a gente acredita 
que a lei de Operação Urbana, que dá incentivo ao uso residencial, vai propiciar 
exatamente esse fluxo de pessoas e aí vai vir a padaria, a farmácia, e aí vai se criar 
um complexo de auto-sustentabilidade no bairro, também não adianta a gente 
direcionar pra usos apenas de entretenimento, a gente tem que ter um mix de 
direcionamentos de usos que comportem o sítio histórico, o acervo que a gente tem 
de imóvel, por que nem todos os tipos de usos podem ser adequados aos imóveis que 
estão na área do sítio histórico, pra que realmente ele possa ser auto-sustentável, 
porque o que a gente vê, muitas vezes, e a gente tem exemplos, [...] se faz todo o 
processo mas não tem uma continuidade, não se tem um calendário de eventos, não 
se tem um apoio da prefeitura com relação a parte cultural de lazer e entretenimento. 
Então tudo isso tem que ser o conjunto é um complexo. Até porque um projeto dessa 
natureza tem que envolver todas as áreas da sociedade, não pode ser assim como 
estava anteriormente, uma coisa voltada só pra parte de bar, de show de tudo. Isso 
não vai trazer nem um benefício maior pra Ribeira. Lógico que inicialmente trás, 
mesma que seja só pontualmente nas quintas, sextas e sábado, há um fluxo, uma 
demanda pra cá, mas não é uma coisa que auto-sustentabilize o incremento que se 
pretende que o bairro da Ribeira tenha com a concretização desse projeto 
(FREITAS, 2001). 

 

 Observam-se, contudo, algumas contradições no próprio âmbito discursivo e 

em ações concretas realizadas que desvirtuam a realidade do conceito. Conforme já 

mencionado, a revitalização urbana, segundo a CARTA... (1995)184, consiste numa estratégia 

de gestão que procura requalificar a cidade, valorizando suas potencialidades sociais, 

econômicas e funcionais, a fim de melhorar a qualidade de vida das populações residentes e 

manter a identidade e as características da área a que dizem respeito. A primeira contradição 

verificada se refere à própria inexistência de um projeto amplo, que abranja vários aspectos – 

sociais, econômicos e culturais. O Projeto Ribeira, apoiado na legislação específica para o 

bairro (basicamente a lei de Operação Urbana Ribeira), é o que mais se aproxima do conceito 

em sua amplitude, embora não represente um programa de propostas concretas. Esse Projeto 

se encontra em desenvolvimento, configurando-se, até o momento, como uma proposta de 

reabilitação. A lei de OUR, por sua vez, embora se tratando de um instrumento capaz de 

orientar propostas e intervenções, também não pode ser comparada a um programa de 

reabilitação integral185. 

 Uma segunda contradição se refere à condição que o patrimônio assume nos 

objetivos definidos no próprio Projeto Ribeira e no discurso da ex-coordenadora do SPH da 

                                                 
184 Carta de Lisboa. 
185 Que considere todos os elementos e aspectos relacionados em seu conceito, cobrindo fatores sociais, 
econômicos e culturais. 
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PMN. Como podemos observar, o Projeto, por um lado, enfoca o papel fundamental da 

preservação do patrimônio e sua conseqüente reintegração urbanística à cidade como um todo, 

resgatando e fortalecendo aspectos culturais e sociais enquanto o discurso da ex-

coordenadora, por outro lado, defende ações operacionais questionáveis, como por exemplo 

intervenções localizadas com a finalidade principal de atrair o capital, tendo o tombamento 

como possibilidade de captação de recursos. 

 Uma terceira contradição, agora entre os discursos e práticas, refere-se à 

ausência de participação de seguimentos organizados da sociedade civil nos processos 

encaminhados pelo SPH da Prefeitura. A lei no 4.932, correspondente a Operação Urbana 

Ribeira (OUR), traduzindo o conceito operacional de revitalização adotado neste trabalho, 

aponta a participação como um requisito fundamental na condução do processo. O artigo 27 

da referida lei estabelece dois organismos para sua gestão e controle: o Comitê de Gestão e o 

Escritório Técnico. O Comitê Gestor, como mencionado, com atribuições para gerir os 

recursos e participar das decisões que concernem ao bairro, e o Escritório Técnico, formado 

por uma equipe multidisciplinar de servidores do Município e instituído pelo Chefe do 

Executivo, com atribuições técnicas referentes à análise de projetos para a área. Inexistem, 

portanto, os referidos organismos de controle, o que compromete um elemento básico no 

processo de revitalização. 

 Um outro aspecto recorrente em experiências de revitalização urbana é o 

estímulo da multiplicidade de usos como fator vitalizador de áreas urbanas. Observa-se que tal 

característica é reconhecida por técnicos da prefeitura, como podemos verificar no seguinte 

fragmento. 

 
[...] a gente acredita que a lei de Operação Urbana, que dá incentivo ao uso 
residencial, vai propiciar exatamente esse fluxo de pessoas e aí vai vir a padaria, a 
farmácia, e aí vai se criar um complexo de auto-sustentabilidade no bairro, também 
não adianta a gente direcionar pra usos apenas de entretenimento, a gente tem que 
ter um mix de direcionamentos de usos que comportem o sítio histórico, o acervo 
que a gente tem de imóvel, por que nem todos os tipos de usos podem ser adequados 
aos imóveis que estão na área do sítio histórico (FREITAS, 2001). 

 

 Segundo Del Rio (2001), o estudo das experiências mundiais bem sucedidas 

aponta o misto de usos e ocupações do solo como um dos fatores determinantes da vitalidade 

urbana. De acordo como o mesmo autor, um mix planejado de ocupação de um fragmento 

urbano pode converter a imagem de um bairro, tornado-o valorizado – monetariamente –, 

dinâmico e vital. Com o declínio do modelo de zoneamento funcionalista, que previa a 

setorização de atividades, estudos vêm consolidando a idéia de multiplicidade de usos e 
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ocupações como fator contributivo para um desenvolvimento mais democrático e sustentável 

de áreas urbanas. A relação existente entre o grau de multiplicidade e diversidade de usos e 

ocupações existentes e o grau de vitalidade e aproveitamento de áreas urbanas permite 

observar que políticas de incentivo ao uso misto, que criem mecanismos de distribuição 

equilibrada de atividades e que promovam a diversidade de funções, são positivas para o 

desenvolvimento das cidades. Tais medidas podem concorrer para a revitalização de áreas 

centrais de interesse histórico que se encontrem deterioradas e subaproveitadas. 

 O discurso da Prefeitura Municipal de Natal revela que o uso habitacional é 

colocado como fundamental para a sustentabilidade e revitalização urbana da Ribeira, 

conforme podemos constatar no seguinte depoimento da ex-coordenadora do SPH: “[...] eu 

gosto de frisar, nada vai além se a gente não tiver o uso residencial instalado” (FREITAS, 

2001). Contudo, não existem políticas concretas por parte da prefeitura que permitam  

viabilizar esse aspecto. Embora a prefeitura venha firmando algumas parcerias com 

programas federais de habitação - como o Programa de Arrendamento Residencial (PAR), da 

Caixa Econômica Federal (CEF) – essas iniciativas não são suficientes, pois não têm um 

comprometimento com a preservação do patrimônio e peculiaridades da Ribeira. 

 Nesse contexto, Lopes Júnior (2000) chama a atenção para outra questão, em 

Natal, associada a um viés etnocêntrico que, tanto nos EUA quanto na Europa, caracteriza a 

retomada dos bairros históricos por parcelas da nova pequena burguesia. 

 
A descartabilidade das populações residentes, enxergadas pelos planejadores e 
marqueteiros como prostitutas e marginais, é subjacente a essa “recuperação” de 
partes do território urbano. Ao mesmo tempo em que recitam-se homenagens ao 
passado vernacular, busca-se retirar da paisagem os elementos humanos que trazem 
lembrança, a vivência desse vernacular e que, bem ou mal, dão algum sentido 
humano aos prédios em ruínas. Com relação à Ribeira, não são poucos os 
nostálgicos dos cabarés e das noites nas boates, casas noturnas tradicionais nos anos 
50 e 60, mas os planos de reestruturação do bairro não incluem os atuais moradores 
(LOPES JÚNIOR, 2000, p.77, grifo do autor). 

 

 No que tange a concepção de revitalização urbana da Ribeira identificada no 

discurso da Diretoria Técnica da CODERN – verbalizado pelo seu assessor técnico – podemos 

observar que aspectos econômicos são preponderantes. Nessa concepção, as ocupações 

recentes por operadores portuários de alguns galpões que estavam sendo usados como oficinas 

ou até desocupados, localizados na avenida Hidelbrando de Góis, e a ocupação de áreas no 

bairro como pátios alfandegários, já se constituem uma revitalização, como podemos observar 

a seguir: 
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[...] aqui na Hidelbrando de Góis tem uma série de armazéns, já chegando na Rua 
São João, que estavam desocupados, e com o crescimento do porto, de repente, eles 
foram alugados, eles foram vendidos, começa a servir a operadores portuários 
(DANIEL JÚNIOR, 2001). 

 

Ao ser questionado de forma mais direta sobre a sua concepção de revitalização enquanto 

membro da Diretoria Técnica da CODERN,  obtivemos a seguinte resposta: 

 
Olha, na realidade é a acepção do termo mesmo, ou seja, é dá vida à área. [...] os 
aspectos positivos de influencia do porto em relação à Ribeira, durante um 
determinado tempo, não existia, hoje, você vê que começa a existir, como eu já me 
referi, a dá vida a alguns galpões que estavam desocupados, começam a surgir 
alguns escritórios de operadoras portuárias, tem escritório próximo à igreja do Bom 
Jesus, escritórios aqui na Frei Miguelinho, ou seja, surgiram escritórios, numa 
transversal da Tavares de Lira, uma série de empresas que surgiram agora, desde 
1997, melhor dizendo, de 1999 pra cá. Tudo isso por conta, da revitalização do 
porto. Que está fazendo uma revitalização, contribuindo com a Ribeira (DANIEL 
JÚNIOR, 2001). 

 

 Observamos nessa concepção que o conceito de revitalização urbana é 

reduzido à criação de uma nova vitalidade independente de suas finalidades, o que configura, 

conforme sabemos, uma distorção do referido conceito, cujos objetivos, além de realçar a 

economia de determinadas áreas de intervenção, são os de valorizar as potencialidades sociais 

e funcionais, melhorando e criando condições de habitabilidade e de manter a identidade da 

área da cidade a que diz respeito. 

 O movimento de pessoas e veículos no bairro da Ribeira é considerado, no 

discurso da CODERN, assim como, paradoxalmente, pela nossa representante do SPH, como 

sendo indiscriminadamente positivo à revitalização do bairro. O entendimento de que o 

aumento do fluxo de veículos e pessoas, a valorização imobiliária e econômica da área, a 

criação de espaços públicos com fins lúdicos é confundido com a concepção mais ampla de 

revitalização urbana, demonstrando o equívoco que se estabelece, podendo, ainda, representar 

ou resultar em um desvirtuamento dos objetivos consagrados. Tal idéia é explicitada no relato 

a seguir, extraído da entrevista concedida pelo coordenador do PRODETUR: 

 
Na minha visão pra revitalização da Ribeira não vai precisar de muita coisa, a não 
ser concluir a ponte. Com a ponte Forte/Redinha funcionando toda [...] a Redinha 
vai ficar a dez minutos do centro da cidade e a passagem obrigatória, o acesso, vai 
ser pela Av. Duque de Caxias, veja o projeto de abertura da Duque de Caxias [...]. 
Então todo o sistema viário da Ribeira vai passar por uma função principal, 
estrutural de fluxo e não precisa o poder público fazer nada. Porque na hora que 
você tem um fluxo de mais de 30 mil veículos por hora, não precisa fazer nada, as 
coisas acontecem, automaticamente os terrenos se valorizam. A Prudente de Morais, 
porque é valorizada, por conta do fluxo. Existem mais de 85 mil veículos dia 
passando por faixa, então só isso, só com o fluxo você viabiliza economicamente o 
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local. [...] hoje a Ribeira é um ponto da cidade que ninguém vai. Se ia a Ribeira por 
conta do funcionamento do porto, aquela região era muito rica, mas como hoje o 
porte deixou de ser... [...] só vai ali quem tem uma coisa pra fazer mesmo, não existe 
um atrativo. Na hora que a Ribeira passar a ser a passagem do centro pra Redinha, 
então eu acho que não vai precisar fazer mais nada que toda a área marginal da Av. 
Duque de Caxias passa ter preço de Av. prudente de Morais. Então é nisso aí que eu 
aposto e do ponto de vista urbano é o que vai acontecer (LIMA JÚNIOR, 2001). 

 

 Essa concepção contraria aspectos da revitalização urbana – tais como a 

prioridade ao pedestre, a criação de uma ambiência propícia ao uso residencial, entre outros -

além de reduzir o conceito a uma mera revalorização econômica e desconsiderar os efeitos 

negativos desse aumento de fluxo. Entendemos que nas atuais condições de infra-estrutura em 

que se encontra a PMN – que carece de autonomia e estrutura para fiscalização das 

transformações ocorridas no bairro – a ocupação do capital pode trazer efeitos devastadores ao 

patrimônio histórico da Ribeira, chegando a ameaçá-lo de extinção. 

 O discurso da ex-coordenadora do SPH da PMN aponta a intensificação do 

fluxo de pessoas no bairro – que virá com a implantação do uso habitacional – como um fator 

contributivo para a sua revitalização, atraindo outros usos de primeira necessidade favoráveis 

à reanimação do bairro e à utilização de seu potencial subaproveitado. Tal concepção está de 

acordo com experiências e documentos consagrados. Entretanto, algumas propostas da 

Prefeitura para a área – como, por exemplo, o projeto da Nova Ponte Redinha/Santos Reis, o 

Prolongamento da Av. Duque de Caxias, o Largo do Teatro e o Cais da Tavares de Lira – 

podem atrair, sem medida e sem controle, públicos diversos – como a própria população local 

e turistas – intensificando o  fluxo de veículos. Sabemos que, ao lado dos aspectos positivos, 

existem os aspectos perversos desse fluxo e não nos parece claro o entendimento dessa 

distinção. 

 Ao defender o uso habitacional, a importância de comércios e serviços de 

primeira necessidade, a existência de áreas de lazer, a importância de adaptação de usos, entre 

outros, a ex-coordenadora do SPH demonstra possuir um entendimento básico sobre o que 

representa um processo de reabilitação. Contudo, as propostas e ações desenvolvidas e 

implementadas até o presente continuam limitadas, basicamente, à promoção do ócio. Nesse 

sentido, observa-se, como bem coloca Trigueiro (2002), que, em Natal, muitas das propostas 

existentes retrocedem na contramão do conhecimento, com intervenções e projetos que se 

apóiam simples e inteiramente em atividades de entretenimento e lazer, altamente vulneráveis 

a modismos e práticas sazonais. 

 De acordo com Choay (2001), vem se desencadeando, nos últimos anos, 

intervenções de caráter ambíguo que se beneficiam do status histórico dos sítios antigos sem 
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se subordinarem aos valores intelectuais, estéticos e artísticos desse conjunto de bens 

culturais. A autora identifica casos em que o patrimônio, além de representar um veículo para 

captação de recursos, configura-se como um elemento de prestígio para a cidade. Visando 

principalmente atrair investimentos privados, essas intervenções buscam a utilização do 

espaço para fins lúdicos e o crescimento econômico do bairro. Essa realidade nos permite 

concluir que, em Natal, o patrimônio edilício não constitui recurso econômico, como em 

muitas cidades européias, por exemplo.  

 Verificamos uma tendência da revitalização em Natal voltada para o 

incremento de atividades de lazer conciliadas às atividades portuárias. De acordo com uma 

arrumação de horários, ocorrem, durante o dia, atividades ligadas ao porto, enquanto à noite 

são desenvolvidas atividades lúdicas. Como estamos mostrando neste trabalho, o conceito de 

revitalização urbana é muito mais amplo que simplesmente a promoção do lazer. Além disso, 

a notória incompatibilidade dessas atividades nos possibilita deduzir que uma delas não se 

sustentará, ao passo que outras poderão se firmar. O futuro dessa realidade não é animador. 

 

4.4 Análise dos projetos desenvolvidos para a Ribeira 

 

 Entendemos que os projetos desenvolvidos para Ribeira, em verdade, 

respondem a tendências. Para o enfoque do nosso trabalho, identificamos, basicamente, duas 

dessas tendências: uma justificada em preceitos de revitalização urbana186, conduzida por 

organismos vinculados à Prefeitura do Município do Natal; a outra fundamentada em 

pressupostos do desenvolvimento econômico, na qual a Companhia Docas do Rio Grande do 

Norte se insere. 

 É importante esclarecer que o anexo I da lei de Operação Urbana Ribeira187 

representa um quadro de obras onde são previstas diversas ações para o bairro. Trata-se de 

serviços de manutenção urbana, pintura e sinalização indicativa de monumentos históricos, 

implantação de calçadões, reestruturação e implantação de esculturas, pinturas e outras 

melhorias, campanhas de divulgação sobre o bairro, seus monumentos e edifícios históricos, 

promoção de eventos artísticos, segurança pública e informações turísticas, serviços 

vinculados ao sistema viário, iluminação pública, urbanização da área do Porto e do Canto do 

Mangue/Favela do Maruim, instalação do Museu da Aviação, utilização do rio Potengi e 

                                                 
186 Ou, por ora, meramente voltada a atender expectativas lúdicas e turísticas. 
187 No 4.932/1997. 
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estímulo ao uso residencial. O fato é que a maior parte dessas propostas não foi desenvolvida 

e implementada. Algumas delas foram examinadas neste trabalho. 

 Elegemos seis projetos – de desenho urbano, de engenharia ou arquitetônicos – 

entre os apresentados na fase de estudo preliminar e citados no quadro de obras da lei de 

Operação Urbana Ribeira, ou que tenham sido desenvolvidos ou implementados em nosso 

recorte geográfico188 e temporal189 pela Prefeitura Municiapal do Natal (antigo IPLANAT 

hoje SEMURB) e CODERN. Dos seis projetos eleitos, quatro foram desenvolvidos pela 

Prefeitura – Fachadas da Rua Chile (executado em 1996), Cais da Tavares de Lira, Canto do 

Mangue190 e Largo do Teatro191 – e dois pela CODERN – Ampliação do Cais do Porto de 

Natal (obras concluídas em 2002) e Terminal Turístico de Passageiros (figura 23). Vejamos a 

seguir em que se constitui cada projeto. 

 

Fachadas da Rua Chile 

 O projeto denominado Fachadas da Rua Chile foi executado em 1996 e 

representa a primeira e única intervenção realizada em Natal num conjunto arquitetônico. Dos 

objetivos específicos do projeto, destacam-se o de iniciar e despertar a sociedade civil e 

autoridades públicas para a importância da preservação do patrimônio na cidade. Para tanto, 

foi realizada a restauração parcial192 de 45 imóveis no trecho da rua Chile compreendido entre 

as Avenidas Esplanada Silva Jardim e Tavares de Lira, juntamente com seu largo de mesmo 

nome (figura 24). 

 Por se tratar de um projeto alvo de interesses contraditórios e propostas 

conflitantes, é necessário que façamos algumas considerações específicas a respeito do Largo 

da Rua Chile. O referido Largo foi criado desde a construção do porto, na década de 1930. 

Nele foram feitos aterramentos de modo a permitir a edificação de construções vinculadas a 

atividades portuárias. Na década de 1950, a administração do porto autorizou o recuo da área, 

cedendo lugar ao que hoje conhecemos como Largo da Rua Chile. Sua finalidade principal era 

a de servir de estacionamento para caminhões e carretas que operavam num frigorífico ali  

                                                 
188 Ver mapa 1. 
189 No período compreendido entre os anos de 1990 e 2001. 
190 Inclui-se neste o prolongamento da Av. Duque de Caxias, que, ao lado dos projetos do Largo do Teatro e 
Canto do Mangue, devem ser contemplados com verbas do PRODETUR II. 
191 O projeto do Largo do Teatro já se encontra em processo licitatório e segundo técnicos da SEMURB deverá 
iniciar as obras no ano de 2002. 
192 De acordo com a lei de OUR (no 4.932/1997), Art. 25, inciso II, recuperação parcial de imóvel é “a 
intervenção de natureza corretiva, que consiste na reconstituição das características originais do imóvel de valor 
histórico, mediante a recuperação total da fachada e da coberta, compreendendo as estruturas afetadas, os 
elementos destruídos, danificados ou descaracterizados, ou ainda, de expurgo de elementos estranhos”. 
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localizado. Paradoxalmente, na década de 1990, o Largo passou a compor a Zona Especial de 

Preservação Histórica (ZEPH)193, o que possibilitou, como já nos referimos, que o mesmo 

fosse eleito, entre outras áreas do bairro, para receber a primeira intervenção num conjunto 

arquitetônico, em Natal, justificada em pressupostos de revitalização urbana194. 

 O projeto foi realizado sob a coordenação do Escritório Técnico vinculado ao 

Instituto de Planejamento Urbano de Natal (IPLANAT)195 da Prefeitura, na gestão do prefeito 

Aldo Tinoco, justificado em pressupostos de revitalização de centros históricos, que se 

referem ao conjunto de operações destinadas a realçar a vida social e econômica de parte da 

cidade em decadência, mantendo a identidade e o caráter patrimonial da área. 

 Para Brito (2001)196, o projeto Fachadas da rua Chile foi além da simples 

pintura das fachadas. De acordo com o autor, a intervenção é resultado de um trabalho de 

pesquisa, concluindo-se apenas uma das etapas do processo que deveria seguir o referido 

quadro de obras da lei de OUR. Além das fachadas recuperadas, foram feitas a drenagem e 

pavimentação da rua. Somado-se a isso, foram recompostos os telhados dos imóveis que 

sofreram intervenção. O trabalho foi assessorado por uma equipe de arqueólogos que 

escavaram o subsolo pesquisando e documentando indícios da formação do sítio histórico na 

rua Chile. Representantes técnicos – vinculados à PMN na época da concepção e da execução 

do projeto – defendem que o maior suporte da intervenção Fachadas da Rua Chile foi a 

OUR197, que incentiva os usos turístico, cultural e de lazer, aspectos privilegiados nos 

objetivos do projeto, como podemos observar no trecho a seguir do arquiteto e ex-presidente 

do IPLANAT. 

 
[...] analisar o projeto da rua Chile, isoladamente da lei de Operação Urbana eu acho 
que é um equívoco, primeiro, porque normalmente é o que se faz, e eu volto a dizer, 
o projeto da rua Chile vinha de encontro a uma filosofia de recuperação do bairro, é 
só você vê que embora sem incentivo nenhum, até hoje, as casas noturnas 
funcionam muito bem, tanto é que se deslocou até um pouco o eixo, não diria nem 
cultural, mas de diversão de alguns pontos da cidade pra Ribeira. Agente sabe que 

                                                 
193 Através da lei no 3.942/1990. 
194 Denominada Fachadas da Rua Chile. 
195 O Instituto foi extinto quando a Prefeita Wilma de Faria assumiu o mandato em 1997. As atribuições do 
IPLANAT foram, então, assumidas pela Secretaria Especial de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMURB), onde 
continuam até hoje. 
196 O arquiteto Haroldo Maranhão B. C. de Brito foi coordenador do Escritório Técnico da Ribeira, instância 
responsável pelos trabalhos de recuperação das fachadas dos imóveis que compõem o projeto Fachadas da Rua 
Chile. O referido arquiteto assina a autoria do projeto e, apoiado por uma equipe técnica da Prefeitura, 
coordenou a execução das obras. 
197 Que, como já mencionamos, é resultado de inúmeras discussões representadas por entidades da categoria do 
Instituto de Arquitetos do Brasil/RN, Departamento de Arquitetura da UFRN, Fundação José Augusto, IPHAN 
(Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional/RN), Sindicato da Construção Civil, COMPLAN 
(Conselho Municipal de Planejamento) e técnicos de várias secretarias do estado e município. 
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existe uma demanda reprimida por esse tipo de atividade, principalmente no bairro 
histórico (TINÔCO, 2001). 

 

 No contexto da lei de OUR, a intervenção Fachadas da Rua Chile, de fato, 

pode ser considerada uma contribuição para a revitalização urbana do bairro Ribeira. 

Contudo, quando examinamos as intervenções levadas a efeito, até agora, em Natal, 

justificadas em pressupostos de revitalização, concluímos se tratar de um caso isolado, visto 

que inexistem ações complementares – componentes fundamentais do conceito – que 

mantenham forte e dinâmica a área que sofreu intervenção, propiciando a continuidade do 

processo. Observações in loco nos permitem verificar que a rua Chile se encontra, a cada dia, 

mais descaracterizada. As fachadas não vem sendo devidamente conservadas198 pela 

Prefeitura. Algumas delas já foram, inclusive, alteradas – com a instalação de esquadrias, por 

exemplo – sem seguir critérios técnicos de respeito às características históricas recuperadas 

durante a intervenção. Segundo Brito (2001), a desativação do Escritório Técnico, responsável 

pelas obras da intervenção na rua Chile, é identificada como um aspecto preponderante para o 

atual abandono das propostas feitas inicialmente. 

 Os usos previstos pelo projeto – que objetivavam um aproveitamento 

predominantemente lúdico do espaço199 – não se estabeleceram com força capaz de 

transformar efetivamente o espaço rumo aos fins para os quais foram pensados. Ao contrário, 

atualmente, as empresas de pesca vêm ocupando um significativo número de imóveis na rua. 

Verificamos que, durante o dia, a Rua Chile, assim como o seu Largo, são utilizados como 

estacionamento para veículos – muitos dos quais utilizados para o transporte de cargas – e 

para atividades relacionadas às empresas de pesca e oficinas mecânicas, predominantemente. 

Fato que nos permite observar que a Prefeitura não vem assistindo a rua Chile com medidas 

de manutenção, o que resulta na descaracterização significativa de um número cada vez maior 

de fachadas. Os usos, lúdico e educativo, previstos no projeto e concretizados com a 

instalação, basicamente, de bares e escola/museu, nos primeiros anos após a conclusão das 

obras, serviram de atrativo, principalmente à noite, para um significativo número de 

visitantes. Contudo, hoje, poucos empreendimentos persistem e as oficinas mecânicas, 

armazéns e frigoríficos de pescados predominam. 

                                                 
198 Entenda-se aqui por conservação – segundo o Art. 25, inciso V, da lei de OUR no 4.932/1997 – “a 
intervenção, realizada em imóvel restaurado que consiste da manutenção do imóvel resultante daquelas 
intervenções”. 
199 Basicamente bares, galerias, museus, exploração de atividades esportivas, enfim de entretenimento de um 
modo geral, de forma que os demais usos já existentes e que foram mantidos como um antigo cabaré, algumas 
oficinas mecânicas e empresas de pesca, teriam que adequar o seu uso aos então estabelecidos. 
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 Observamos que o referido projeto está inserido em prescrições da lei no 

4.932/1997, que dispõe sobre a Operação Urbana Ribeira (OUR). No entanto, identificamos 

uma certa incoerência em sua localização sob a ótica legal. O bairro Ribeira compõe duas 

zonas especiais, quais sejam a Zona Especial Portuária (ZEP)200 e a Zona Especial de 

Preservação Histórica (ZEPH)201. O Largo, assim como toda a Rua Chile, limita as referidas 

zonas. A ZEP é dividida em duas sub-zonas, SZ-1 (sub-zona de atividades portuárias) e SZ-2 

(sub-zona de atividades múltiplas). Referente a SZ-1, fica estabelecido no parágrafo 1o do 

Artigo 3o que “nos lotes lindeiros às vias limítrofes da Sub-zona I, serão adotados, para cada 

lado do logradouro, os usos e prescrições urbanísticas da Zona ou Sub-zona correspondente”. 

Vale esclarecermos que a Sub-zona 1 dispõe de prescrições facilitadoras ao crescimento do 

porto, dentre as quais destacamos a ausência de limite de gabarito202. O Largo da Rua Chile203 

é limite das referidas sub-zonas, pertencendo a sub-zona 2. Fato que demonstra a sua 

vulnerabilidade frente a intervenções inconseqüentes no que tange a preservação do 

patrimônio histórico, pois edificações de gabarito acima do padrão da área, que são permitidas 

por lei na sub-zona 1 da ZEP, pode agredir a paisagem urbana existente. 

 Outro aspecto que merece atenção é o destino do prédio que divide o porto do 

Largo da rua Chile (figura 25). Com a intervenção, a equipe da prefeitura, que idealizava a 

conversão daquela edificação em terminal de passageiros, abandonou a idéia, cedendo espaço 

para que a CODERN colocasse, como já o fez, a edificação à disposição da iniciativa privada. 

Trata-se de seis áreas do Porto de Natal, como determina a lei no 8.630/1993 de modernização 

dos portos, com o objetivo de incentivar a participação da iniciativa privada no Porto de Natal, 

ampliando a movimentação de cargas. O antigo frigorífico compõe uma das seis áreas de 

arrendamento do Porto. A empresa J. Lauritzen do Brasil (Natal) Ltda. pretende reformá-lo e 

convertê-lo em  um galpão de armazenamento. Em uma negociação com a SEMURB, ficou 

estabelecido que se manterá preservada a fachada que dá para a Rua Chile, a fim de preservar 

o visual do Largo. 

                                                 
200 Lei no 4.069/1992. 
201 Lei no 3.942/1990. 
202 A exemplo podemos citar o prédio de mais de oito pavimentos que hoje é sede do Grande Moinho Potiguar, 
filial da M. Dias Branco S.A, em Natal/RN. 
203 “O Largo da Rua Chile, na Ribeira, deverá chamar-se ‘Largo Boêmio José Alexandre Odilon Garcia’, 
conforme projeto-de-lei aprovado no dia 28 de fevereiro de 2002, na Câmara Municipal de Natal” (Jornal de 
Hoje/Cidade, 01/03/2002, pág. 04, Natal/RN). Contudo, para efeito desse trabalho, optamos por seguir nos 
referindo ao largo, como Largo da Rua Chile. 
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 A Rua Chile, portanto, embora sendo negligenciada pela PMN, continua sendo 

citada – ao lado dos edifícios pontuais de valor histórico – como atrativo cultural da cidade204. 

O que reforça nossa constatação de que o patrimônio edilício em Natal é utilizado como status 

para cidade. A negligência pública com relação ao Largo da Rua Chile pode ser atestada 

diante da constatação de que, depois da intervenção realizada em 1996, o espaço não recebeu 

incentivos, manutenção ou fiscalização. O caráter “cultural” (melhor dizendo, lúdico) do 

espaço ainda se mantém pela existência pontual de uns poucos estabelecimentos privados205 

(figura 26). 

 

Cais da Tavares de Lira 

 O projeto do Cais da Tavares de Lira se configura como o melhoramento 

urbano do trecho da avenida de mesmo nome, compreendido entre a rua Chile e o Rio 

Potengi, numa extensão aproximada de cinqüenta e cinco metros. Trata-se da implantação de 

calçadões, permitindo o aumento da área de acesso restrito a pedestres, com o aproveitamento 

do canteiro central existente calçando-o e instalando mobiliários urbanos (bancos, jardineiras 

e postes de iluminação) destinados ao convívio e permanência. O mencionado canteiro é 

circundado por vias que possibilitam o acesso de veículos, possuindo algumas vagas de 

estacionamento. O limite da via, junto ao rio, é delineado por uma faixa de calçada, de 

aproximadamente quatro metros e meio de largura que é ampliada por um deck com cerca de 

nove metros. A calçada é equipada com acentos, posto 24 horas, posto telefônico e posto 

policial. 

 O atual Cais da Tavares de Lira passou a se chamar assim a partir 1904. 

Anteriormente, desde 1869, quando foi construído, chamava-se Cais 10 de junho, mas o povo 

preferia referir-se a ele como Pedro de Barros, em homenagem ao presidente da província, 

que o construiu. No ano de 1907, efetivam-se as primeiras providências para abertura da 

avenida Tavares de Lira, indenizando-se imóveis que eram obstáculos ao alinhamento da via. 

                                                 
204 A exemplo do que encontramos na página eletrônica da Setur (em 19 de fevereiro de 2002), ao mencionar o 
referido Largo como “trecho restaurado da Rua Chile, bairro que sofreu grandes modificações no período da 2ª 
Guerra Mundial. E hoje abriga várias atrações ligadas a cultura” 
(http://www.setur.rn.gov.br/conteudo/atrat_historicos_i.html). 
Outro exemplo encontra-se no guia turístico da lista telefônica da Telemar (2001, p.45), que menciona a Rua 
Chile – Ribeira, da seguinte forma: “localizada no Bairro da Ribeira. Trata-se de um conjunto do acervo 
arquitetônico da cidade que foi restaurado e que, atualmente, abriga várias atrações ligadas à cultura, como: 
música, dança e teatro”. O anúncio é seguido de uma fotografia de um trecho ainda preservado da rua, o que 
passa a impressão de que todo o resto encontra-se preservado. Ou seja, cita a área como um verdadeiro pólo de 
entretenimento em pleno vigor, quando verificamos que isso não ocorre dessa forma. 
205 A exemplo do bar Black-out, a boate Downtoun e o antigo Bar das Bandeiras. 



F I G U R A 2 6

F I G U R A 2 5

Casario do Largo da rua Chile, na Ribeira, Natal/RN, depois da
intervenção realizada em 1996. Alguns estabelecimentos lúdicos

(basicamente bares noturnos) enfrentam dificuldades devido a falta de
manutenção pública da área.
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Foto: Canindé Soares, 1998. Fonte: Jornal Tribuna do Norte, Folha Natal, Caderno 1, p.1, Natal, 19 mar, 2000.

Vista do porto de Natal e Largo da rua Chile, na Ribeira,
Natal, Rio Grande do Norte.
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 Em 1913, a avenida já se encontrava com grande parte dos edifícios 

construídos em ambos os lados e com as dimensões atuais. Uma característica marcante da 

referida via é que a mesma sempre foi significativamente arborizada. Segundo Souza (2001), 

no final de 1913, a via contava com a sombra das mungubeiras e era equipada com acentos 

públicos. No início do ano subseqüente, as árvores existentes foram substituídas por palmeiras 

que com aproximadamente um ano foram removidas, cedendo lugar aos atuais fícus 

benjamim. O calçamento de paralelepípedo foi inaugurado em 1919. 

 Pela sua localização privilegiada e por ser uma via muito bem cuidada pela 

administração pública, a avenida Tavares de Lira foi palco de importantes acontecimentos em 

Natal. Souza (2001) e Andrade (1989) identificam o logradouro, no período compreendido 

entre os últimos anos da década de vinte e o fim da II Guerra Mundial, como a artéria mais 

importante da Ribeira, e talvez de Natal. Era uma avenida de trabalho e lazer. Nela se 

concentravam escritórios, bares, cafés, restaurantes, hotéis, praça de automóveis. Além de 

desfiles de carnaval e comícios políticos. 

 A Tavares de Lira, com seu cais de embarque e desembarque de passageiros – 

o mais importante da cidade até 1932, quando da construção do porto de Natal –, recebia 

estrangeiros e viajantes. O transporte entre os navios e o cais era feito por um serviço de 

botes. Próximo ao cais, localizava-se o Hotel Internacional (onde foi construído o atual prédio 

da construtora Ecocil), que era o melhor da cidade até a inauguração do Grande Hotel, a 

poucos metros de distância, em 1939. 

 Através da proposta de um deck para o Rio Potengi, observa-se a conversão do 

cais para espaço de convívio. Contudo, a ausência de elementos que proporcionem 

sombreamento durante o dia (como coberturas artificiais, ou naturais – árvores) nos leva a crer 

que o espaço apenas seria utilizado mais intensamente no final da tarde e à noite. Localiza-se 

na Zona Especial Portuária, sub-zona 2, adjunta à Zona Especial de Preservação Histórica. 

Trata-se de mais uma proposta da Prefeitura para o espaço público. 

 

Canto do Mangue 

 O projeto do Canto do Mangue desenvolvido pela Prefeitura do Município do 

Natal compõe o quadro de obras da lei de Operação Urbana Ribeira. Como o projeto do Cais 

da Tavares de Lira, a proposta consiste em criar um espaço público aberto onde se possa 

contemplar a vista do Rio Potengí. O projeto do Cais, entretanto, diferentemente do projeto do 

Canto do Mangue, é referido, pelo SPH da SEMURB, como sendo uma proposta de 
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“reurbanização”206. Trata-se da urbanificação do mercado do peixe – conhecido e tradicional 

na cidade –, onde se propõe, basicamente, a construção de boxes para venda de pescados, 

implantação de calçadões e iluminação pública. 

 Esse projeto abrange o prolongamento da avenida Duque de Caxias, que, 

segundo a CODERN, facilitará o fluxo de cargas ao porto, visto que os veículos de transporte 

que trafegam pela BR-101 terão a opção de chegar ao porto pela via que passa pelos 

municípios de Macaíba e São Gonçalo do Amarante (onde se localizará o futuro aeroporto de 

cargas que está sendo construído no Estado) e zona norte de Natal, que terá um acesso mais 

próximo ao porto pela Ponte Redinha/Santos Reis, em “processo de execução”207, que sofreu  

uma necessária alteração no projeto inicial com o objetivo de acrescentar uma faixa em ambos 

sentidos restritos ao fluxo de veículos pesados. 

 Próximo a esta área, há uma favela conhecida como Maruim. Existe uma ação 

da Prefeitura do Natal, juntamente com o Governo do Estado, em vias de acontecer, que 

intenta relocar a comunidade desse assentamento, cedendo a área para o porto. Esta ação, 

aliada a anteriormente mencionada208, implica em desapropriações de residências na área, 

afigurando-se numa postura não só de consentimento como também de conivência da PMN no 

que se refere à ampliação do porto, uma vez que desconsidera questões sociais relacionadas às 

comunidades locais e facilita as ações da CODERN. Tal fato nos remete – com base em 

Ribeiro e Pechman (1996) – a uma discussão mais ampla relacionada à desvinculação 

existente entre o urbanismo no Brasil e seus aspectos sociais. 

 Identificamos, ainda, uma contradição da PMN que, por um lado, contribui, de 

certa forma, para o esvaziamento ainda maior da área, e, por outro lado, defende a integração 

social e a conseqüente melhoria da qualidade de vida da população local da Ribeira209. Tratar 

a problemática social que envolve essas comunidades de baixa renda representa, no nosso 

entendimento, condição sine qua non para a revitalização da Ribeira. 

 O projeto do Canto do Mangue desenvolvido pela Prefeitura exibe, ainda, 

incompatibilidades com o crescimento do porto. Isso porque a CODERN vislumbra a mesma 

                                                 
206 A reurbanização é a renovação urbana, ou criação artificial de núcleos urbanos, ou, ainda, é exemplo de 
urbanificação. Este último define-se como “intervenção do poder público, que procura transformar o meio 
urbano e criar novas formas urbanas. Processo deliberado de correção da urbanização” (SILVA, 1995b, p.21-23). 
O termo reurbanização remete a um momento histórico (a renovação urbana e seu significado) e a uma 
intervenção pública de grandes proporções. 
207 Notícias extra-oficiais dão conta que as obras de construção da ponte Santos Reis/Redinha estão paradas. 
208 O prolongamento da Av. Duque de Caxias. 
209 Como se pode observar nos objetivos do Projeto Ribeira, o qual: “[...] visa a recuperação do Patrimônio 
Histórico, cultural e natural com base na interpretação física, funcional e simbólica da Ribeira, de modo a 
promover a sua integração urbanística para que essa integração possa ser um instrumento de integração social, 
cultural, econômica e conseqüente melhoria da qualidade de vida da população” (grifo nosso). 
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área – que a CODERN assume como proprietária – com o fim de transformá-la numa 

retroárea do porto (pátio alfandegário), com possibilidade de ampliação em curto prazo. A 

existência de uma incompatibilidade é reconhecida pela própria PMN, embora tal 

preocupação não se traduza em ações concretas. 

 O Canto do Mangue, portanto, é outra área do bairro onde identificamos a 

existência do uma nítida incompatibilidade de projetos: um mesmo espaço é alvo de 

propostas, um da PMN e outro da CODERN, completamente diferentes. Enquanto a PMN 

intenta melhorar a área e preservar o tradicional mercado de peixe, construindo boxes, 

colocando mobiliário urbano, iluminação e paisagismo, enfim, transformando a área num 

espaço público mais amplo e agradável ao convívio humano; a CODERN, por sua vez, 

pretende estender o porto, utilizando a área para movimentação de cargas e armazenamento de 

contêineres, transformando-a num pátio alfandegário, alegando, inclusive, a posse de um 

outro terreno próximo, o que representa um aspecto que fortalece as intenções do órgão de 

ampliar o porto. 

 

Largo do Teatro 

 Em vias de ser implementado210, o projeto que ficou conhecido como Largo do 

Teatro corresponde à ampliação da atual praça Augusto Severo, ligando, através de uma única 

área de acesso restrito ao pedestre, o Teatro Alberto Maranhão – edifício de valor histórico 

preservado onde funciona umas das mais importantes salas de espetáculos do gênero na 

cidade – e o prédio do antigo Terminal Rodoviário de Natal. A proposta inclui uma 

reorganização do trânsito no local que consiste no desvio do tráfego de veículos para a parte 

de trás do prédio do Terminal, que será reabilitado, adaptando suas atuais instalações às 

necessidades de uma escola de balé. O espaço reservará local para a realização de shows e 

eventos culturais. 

 A escolha da área, entre outros fatores, foi motivada pelo fato de no entorno da 

atual praça Augusto Severo concentrarem-se cinco edifícios tombados em âmbito estadual (lei 

no 4.775/1978 e decreto no 8.111/1981)211 e alguns outros restaurados212, o que, acredita-se, 

incentivará a reabilitação de outros prédios contíguos. 

                                                 
210 Previsto, segundo informações extra-oficiais concedidas pelo SPH da SEMURB, para ser executado em 2002. 
211 São eles: o prédio do INSS (primeira sede da Escola Doméstica de Natal), Teatro Alberto Maranhão (Antigo 
Carlos Gomes), Colégio Salesiano São José (antiga residência de Juvino Barreto), Junta Comercial e Secretaria 
de Segurança Pública (antigo Grupo Escolar Augusto Severo). Com exceção deste último que já sofreu várias 
alterações, sendo preservado apenas uma parte da edificação, os demais se encontram bem conservados. 
212 Com destaque para o prédio da REFESA. 
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 Segundo o discurso da ex-coordenadora do Setor de Patrimônio Histórico, 

Arquitetônico e Arqueológico (SPH) da Prefeitura, esse projeto surge com a finalidade 

principal de disponibilizar um espaço público na Ribeira, proporcionando um local de 

interação sócio-cultural, de lazer e entretenimento. Além de atrair pessoas para o bairro, 

pretende estabelecer um movimento que chame a atenção da população da cidade para a 

temática do patrimônio histórico em Natal. Como descrito a seguir: 

 
[...] a intenção desse projeto é disponibilizar uma área dentro da Ribeira, que não 
tem grandes espaços. Foi o único local onde a gente viu que podia disponibilizar e 
que não iria conflitar com a questão do sistema viário e com a questão do transporte, 
que foi muito bem resolvido pela STTU, dentro da proposta. E proporcionar um 
local de interação sócio-cultural e de lazer e entretenimento [...]. Então o largo do 
teatro vai significar pra Ribeira um local que possa tornar o bairro atrativo para o 
movimento de pessoas. Ou seja, é mais uma potencialidade nesse sentido. O que a 
gente quer, é trazer as pessoas, que a população passe a ter o hábito de vir pra 
Ribeira. Então se pensa existir um calendário de eventos. É aí onde entra a SECTUR 
(FREITAS, 2001). 

 

 As justificativas do projeto Largo do Teatro – que intenta criar espaços 

públicos a fim de atrair visitantes e proporcionar a realização de atividades culturais – 

assemelham-se as do Fachadas da Rua Chile, apresentando o mesmo objetivo de ser o início 

de um amplo processo de reabilitação na Ribeira e em Natal. Contudo, tal proposta não 

compõe uma política urbana mais ampla com metas bem estabelecidas. 

 O projeto Largo do Teatro “inicia”, como acredita a ex-coordenadora do SPH 

da Prefeitura, a revitalização em Natal. Como podemos verificar na colocação que segue, 

referente ao processo: “[...] o Largo do Teatro é o ponta pé inicial” (FREITAS, 2001). Cabe 

ressalvar que, assim como o Fachadas da Rua Chile, Cais da Tavares de Lira e Canto do 

Mangue, o Largo do Teatro intenta atrair as atenções da população natalense para Ribeira, 

valorizando-a e alavancando seu processo de “revitalização”. Tal postura corresponde a 

práticas de reabilitação no Brasil que se apóiam em promover fundamentalmente a 

recuperação do patrimônio edificado e a revitalização comercial e cultural dos bairros 

históricos. Diferente, por exemplo, do que ocorre em alguns países europeus, onde a 

reabilitação urbana é indissociável da problemática social dos seus bairros e da questão das 

populações residentes213. 

 O Largo do Teatro inicia um corredor cultural que se pretende incrementar. A 

idéia é que do Largo do Teatro, na Ribeira, a Avenida Junqueira Aires nos conduza, em meio 

a edifícios reabilitados, aos espaços públicos que entornam o antigo Palácio do Governo, o 

                                                 
213 Como bem demonstra Ribeiro e Pechman (1996) 
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Palácio Felipe Camarão (atual sede da Prefeitura) e praça André de Albuquerque, local para o 

qual  existe um projeto denominado Uma Janela para o Potengi, que se pretende realizar. 

 
O Largo do Teatro na verdade inicia um corredor cultural que se quer criar. É um 
largo na Ribeira que segue pela Junqueira Aires e se abre para outro largo que é o do 
Palácio do Governo e da Praça André de Albuquerque. Que será incrementado com 
o projeto “Uma Janela para o Potengí” que pretendemos realizar (FREITAS, 2001). 

 

Sob a ótica espacial, entendemos que o projeto do Largo do Teatro, a execução 

da nova ponte Redinha/Santos Reis e o prolongamento da Avenida Duque de Caxias 

representam aspectos facilitadores da intensificação do fluxo de veículos que, 

desacompanhados de medidas preventivas, indicam, antes de tudo, um conveniente 

deslocamento de atuação. Fato preocupante, visto que desvia as atenções da população da 

cidade para o corredor cultural, ampliando a vulnerabilidade de outros trechos do bairro, na 

medida que reduz a vigilância e facilita o avanço silencioso da ampliação do fluxo de cargas 

no porto, comprometendo ainda mais a revitalização da Ribeira. 

 

Ampliação do Porto de Natal 

 Passando aos projetos desenvolvidos pela CODERN, vejamos agora o que 

representa a ampliação do cais do Porto de Natal. A expansão do cais constitui a terceira etapa 

das obras de ampliação, que vêm sendo realizadas desde 1997 – a fim de melhorar as 

condições de navegabilidade e de atender a demanda crescente de cargas do Estado – com 

recursos oriundos do Ministério dos Transportes. 

 As transformações resultantes do trabalho de ampliação do Porto de Natal são 

subdividas, pelo programa de obras da CODERN, em três grandes etapas. 

 A primeira etapa aconteceu em 1997 quando o referido órgão iniciou a retirada 

da Pedra da Bicuda da entrada da barra do canal de acesso ao porto, no Rio Potengi, que ficou 

com uma profundidade de 10 metros, permitindo a atracação de navios de grande calado. 

 A segunda etapa dessa obra corresponde à dragagem do canal de acesso e a 

construção do guia corrente, que deu um novo traçado ao canal. Atualmente, o canal está com 

4 km de extensão e 100 m de largura, a bacia de evolução passou a ter 400 m de extensão, 250 

de largura e 10 de profundidade. O guia corrente, que tem como um dos objetivos principais 

orientar o curso das águas do rio, possibilita o aumento da sua velocidade, a diminuição do 

assoreamento do acesso e assegura a limpeza natural do canal. Possui 620 m de extensão, 7 de 

largura e 6 de altura. As referidas obras foram concluídas em janeiro de 2002. Segundo 
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informações obtidas junto à CODERN, o Guia Corrente também deverá se tornar um atrativo 

turístico para Natal através de parceria com o Governo do Estado e a Prefeitura da cidade que 

se encarregarão em traçar e executar um projeto de urbanização para a área. 

 A terceira etapa do projeto de ampliação do Porto de Natal está relacionada à 

expansão do seu cais. Essa obra consiste em aumentar o cais mais 140 m em sua extensão 

através da construção de mais um berço de atracação para navios, com a mesma profundidade, 

de 11 m e meio, do cais de 400 m atualmente existente. No momento, o cais totaliza 540 m de 

extensão. Os trabalhos começaram em junho de 1999 e foram concluídos em novembro de 

2001 (figura 27). 

 Os investimentos públicos realizados através da CODERN vêm atraindo 

investimentos privados significativos, dos quais destacam-se os do Grande Moinho Potiguar 

(US$ 40 milhões) e o do Frigorífico Frio Grande do Norte (US$ 45 milhões), empresas de 

grande porte, automatizadas e controladas fora do Estado. A movimentação de cargas no 

Porto de Natal quadruplicou em cinco anos. Em 1996, o porto fechou o ano contabilizando 

80.892 toneladas de produtos movimentados. Em 2001, este número cresceu para 298.485 

toneladas. Destes valores, as exportações variam entre 90% e 60%. Para 2002, as expectativas 

do assessor da Diretoria Técnica da CODERN são de que esses índices alcancem as 450.000 

toneladas. Ou seja, nessa proporção, em poucos anos, já serão necessárias novas ampliações 

físicas para o Porto de Natal, como deduz o próprio corpo técnico da CODERN. Novos planos 

já foram iniciados, como o Terminal de Contêiner com 11.000 m2 de área – com futuro cais 

específico – que foi concluído e será inaugurado em breve, passando a compor mais uma área 

arrendada do porto. Com a retirada da favela do Maruim, a área liberada somará ao pátio de 

movimentação de containeres que passará a aproximadamente 18.000 m2. Outra obra que já 

foi licitada é a da ampliação da bacia de evolução em frente ao cais e deverá se iniciar no 

segundo semestre de 2002, incrementando a logística de movimentação do porto. 

 A integração do porto com a rede ferroviária é cogitada pela sociedade civil 

como uma possibilidade de evitar problemas causados pelo tráfego rodoviário. Contudo, são 

apresentadas dificuldades econômicas e técnicas quanto a sua reativação, das quais são 

destacadas: as más condições em que se encontra a linha férrea Macau-Natal e a questão do 

sítio histórico, pois atualmente a linha passa pela Rua Chile. Tal proposta foi inclusive 

apresentada pela FIERN, que sugere também a ampliação do percurso Natal-Mossoró. Esta 

última reconhece a incompatibilidade da linha férrea com a Rua Chile, embora apresente o 

argumento de que o ganho para a cidade compensaria as perdas que a reativação da rede 

ferroviária até o porto poderiam causar ao patrimônio. 
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Terminal Turístico de Passageiros 

 O terminal turístico compõe mais uma das metas da CODERN para os 

próximos anos. A idéia é ampliar o mercado econômico de atuação da Companhia, dando ao 

porto um novo perfil: além de movimentar cargas, ele passaria a receber passageiros. Já existe 

um projeto pronto que, segundo o corpo técnico da CODERN, atende todas as normas 

internacionais. A CODERN pretende construir o Terminal Turístico e um píer de atracação de 

navios para passageiros. Além disso, a proposta é apresentada juntamente com o projeto de 

um edifício onde funcionariam um centro cultural e uma sala de exibições – ou como vem 

sendo chamado, um Sea Aquarium – que se configuram sugestões, mas que não seriam 

construídos com verbas provenientes da CODERN (figura 28). A Companhia adverte que as 

três edificações, segundo proposto, seriam construídas ao lado da Rampa, sem comprometer o 

Museu da II Guerra. A previsão do corpo técnico da CODERN é de que o terminal e o píer 

sejam construídos de um e meio a dois anos a contar a partir do início das obras. 

 O projeto do Terminal Turístico surgiu em agosto de 2000 com a finalidade 

primeira de atender, de forma mais eficiente, os cruzeiros que vêm atracando no atual porto de 

cargas e representando uma possibilidade de ampliar o potencial turístico da cidade e do 

Estado. Os argumentos em defesa da criação de infra-estrutura turística no Estado dão apoio 

ao discurso da CODERN que argumenta a favor do terminal marítimo. Outras razões são 

apresentadas em defesa da construção do terminal: a permanência da atividade turística no 

Estado; a facilidade de Natal entrar na rota de cruzeiros que já percorrem a costa nordestina; o 

crescimento do turismo marítimo (cruzeiros), que insere a cidade num mercado promissor; o 

clima favorável, no verão214, para se atracar navios em nossa costa; competitividade em 

âmbito nacional, pois, conforme o projeto, seria um dos poucos do Brasil com padrão 

internacional. Como coloca Del Rio (2001): 

 
[...] projetos de revitalização das áreas centrais, particularmente nas áreas portuárias 
e frentes de água, onde a simbiose histórica entre cidade e mar pode ser amplamente 
explorada e transformada num efetivo cenário – são os Festival Market Malls, as 
marinas, os aquários e museus, os centros de conferências, etc. Foi o caso de 
Baltimore e tantas outras cidades norte-americanas, de Sydney com a Opera House e 
o Darling Harbor, e, recentemente, com Bilbao e o museu Guggenhein. 

 

 A proposta do Terminal Turístico de Passageiros às margens do rio Potengi se 

enquadra às novas tendências mundiais de intervenções em áreas centrais desvalorizadas 

economicamente, em que projetos arquitetônicos – desenvolvidos a partir de recursos mistos,  

                                                 
214 Que atrairia para Natal os navios que ficam parados no hemisfério norte por ser inverno. 
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ou seja, públicos e privados – resultam em grandes empreendimentos capazes de inverter o 

caráter dessas áreas, tornando-as pólos de atração de pessoas e de novos empreendedores. É o 

que Del Rio (1991) chama de empreendimentos-âncora. Sob essa ótica, o Terminal Turístico 

poderia contribuir para melhorar a imagem da Ribeira, atraindo, para o bairro, visitantes 

locais e externos, assim como novos investidores, a exemplo das estratégias adotadas em 

Baltimore. Poderia, também, como argumenta a própria CODERN, representar o vínculo que 

faltava entre a cidade e o rio, o resgate da simbiose cidade/corpo d´água. 

 Por outro lado, o projeto do Terminal Turístico foi desenvolvido de forma 

isolada, ou seja, vinculado a interesses específicos, dos quais destacam-se o turístico e o 

econômico, sem o estabelecimento de relações com a questão da preservação do patrimônio 

edilício e cultural da Ribeira215, dada sua proximidade com a Zona Especial de Preservação 

Histórica do bairro. Ou seja, diferente das estratégias de Baltimore, assim como do modelo 

norte-americano de intervenção – em que o empreendimento-âncora compõe um programa 

com objetivos de curto, médio e longo prazos claramente definidos – o projeto do Terminal 

Turístico não pertence a plano, programa ou projeto algum que considere os diversos fatores 

urbanísticos implicados, tais como, questões sociais, de caráter histórico, de preservação 

edilícia e de identidade local da Ribeira, para citar apenas alguns. 

 Nesse sentido, parecem questionáveis os resultados positivos defendidos pela 

CODERN em favor do projeto do Terminal Turístico de Passageiros. Os usos cultural e 

turístico, com ênfase para os serviços terciários maiores, geralmente provocam 

transformações rápidas e muitas vezes irreversíveis no espaço urbano. Diferentemente dos 

usos habitacionais e serviços de apoio (pequenas lojas, escolas, pensões), que costumam 

apresentar apenas riscos de superficiais degradações. Ou seja, como observa Giovannoni 

(apud Choay, 2001), esses últimos usos, além de possibilitar um maior controle nas 

transformações inevitáveis do espaço urbano, podem concorrer para uma conscientização 

mais ampla do valor edilício e cultural do patrimônio. São, portanto, usos mais condizentes à 

causa da proteção estratégica.Trata-se de dois enfoques claramente distintos para centros 

históricos. O que parece acertado é que o planejamento se impõe como elemento 

imprescindível no processo de revitalização urbana da Ribeira. A garantia do patrimônio 

arquitetônico do bairro, assim como o êxito dos projetos desenvolvidos, passam pelo 

planejamento encaminhado de forma articulada e com a participação da sociedade civil. 

                                                 
215 Constatação feita a partir da observação da ausência de menções à questão na entrevista concedida ao autor 
deste trabalho e apresentações do projeto à sociedade civil realizadas no período de coleta de informações para o 
desenvolvimento desta investigação (março de 2000 a fevereiro de 2002). 
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 Hoje, como pudemos observar no aporte teórico deste trabalho, um dos maiores 

desafios de quem trabalha com o tema da gestão de centros históricos é, como conservar e 

revitalizar o patrimônio, possibilitando o seu desenvolvimento econômico. Cabe, contudo, 

definir que desenvolvimento está se pretendendo. Se o desenvolvimento gerado pelas 

exportações no Estado, o que resultará no crescimento do fluxo de cargas na Ribeira, ou o 

desenvolvimento cultural, gerado pela preservação do patrimônio edilício de forma 

sustentável, que fortalecerá a identidade local do natalense, ou, ainda, encontrar possibilidades 

que considerem as diversas implicações das propostas desenvolvidas para a área. 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O conceito de revitalização urbana de centros históricos deteriorados 

fisicamente e em declínio econômico estabelece alguns parâmetros tais como, os de valorizar 

as potencialidades socioeconômicas, culturais e funcionais dos sítios antigos notáveis, 

considerando seus habitantes e apropriação do seu patrimônio. No mesmo sentido, impõe um 

grande desafio para as gestões locais, principais responsáveis pelas ações e articulações do 

processo: a questão de como conservar sem impedir o desenvolvimento da cidade. 

 Pretendemos aqui iniciar uma breve revisão de todo o trabalho teórico referente 

à revitalização urbana de áreas centrais e de interesse histórico. Nesse sentido, retomaremos 

os argumentos principais desenvolvidos com o fim de articular, de modo mais concentrado, os 

referentes teóricos que nos auxiliaram na análise dos dados ora examinados. 

 Antes de tudo, cabe destacar que o presente trabalho não esgota a temática da 

revitalização de centros antigos, mesmo quando se concentra no recorte territorial da Ribeira 

(Natal/RN). Ao contrário, reveste-se de um perfil amplamente aberto a atualizações e 

refutações para seu aprimoramento, o que o aproxima ainda mais do esforço autenticamente 

científico da permanente renovação em virtude de novos fatos e teorias. Portanto, 

reconhecemos desde já eventuais pontos inconclusos ou não contemplados, haja vista que 

nosso recorte temático, teórico e territorial, nos conduziu a, embora abordá-los, não levantar 

em profundidade todos os aspectos importantes que atravessam o tema da revitalização, para 

os quais tivemos de recorrer a outras áreas de conhecimento, tais como a Sociologia, a 

Geografia, a História e a Lingüística. 

 Primeiro verificamos que o processo de expansão das metrópoles conduziu a 

um esvaziamento das áreas centrais e seu respectivo declínio econômico acompanhado da 

deterioração de seu espaço físico. Esse novo estado de coisas imprimiu um movimento de 

resgate dessas áreas, emergindo tendências de embelezamento, renovação e, por fim, a 

revitalização propriamente dita. Tais tendências refletem momentos históricos distintos, 

etapas de um processo aparentemente evolutivo que amplia e aprimora os objetivos de 

resgate, contemplando valores mais abrangentes. 

 Dentro dessa última inclinação, a revitalização de áreas deterioradas no aspecto 

físico e econômico, situa-se um outro conceito, qual seja o que define a expressão 

reabilitação urbana, entendido para os fins de nosso trabalho 
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[...] como um conjunto de ações estratégicas de gestão urbana que visa a 
requalificação de áreas mediante intervenções diversas, destinadas a valorizar as 
potencialidades socioeconômicas, culturais e funcionais dos sítios históricos, com 
vistas à melhoria das condições de vida das populações residentes e à apropriação do 
seu patrimônio cultural216. 

 

 No que diz respeito às intervenções realizadas dentro dessa tendência ampla de 

revitalização urbana registramos as críticas que Choay (2001) endereçou às suas experiências 

mais recentes, das quais destacamos, neste momento, a seguinte: segundo a autora, há uma 

tendência de valorização econômica das áreas revitalizadas, a fim de torná-las verdadeiros 

“parques temáticos”, priorizando os apelos visuais em detrimento de valores artísticos, 

culturais, históricos e arquitetônicos do patrimônio. 

 Na busca por mapear experiências e estratégias de intervenções bem sucedidas 

em âmbito internacional, os dados levantados – referentes às experiências de Baltimore 

(Estados Unidos), Londres (Inglaterra), Sevilha (Espanha) e Quito (Equador) – nos mostram 

algumas características usuais e recentes que vem corroborando para a revitalização urbana de 

suas áreas centrais. A utilização do empreendimento-âncora, que tem por finalidade, a partir 

de um investimento de relevância, valorizar economicamente seu entorno, atribuindo-lhe uma 

nova imagem e atraindo novos usuários, afigura-se numa estratégia amplamente utilizada. 

Outra postura observada foi a de processos estratégicos de planejamento a longo prazo, dando 

tratamento criterioso às políticas de intervenções com metas bem definidas. A multiplicidade 

de usos se configura como outro aspecto imprescindível para a vitalidade e segurança de uma 

área urbana, tratando-se de uma estratégia amplamente utilizada nos casos estudados. Como 

aspecto de igual relevância, destaca-se, também, a preservação do patrimônio edilício dessas 

áreas, com respeito à memória coletiva e identidade do lugar. A conversão da imagem 

degradada dos centros tradicionais através de estratégias de marketing, do mesmo modo, 

afigura-se como uma alternativa que vem possibilitando bons resultados. A título de estratégia 

sui generis de intervenção de áreas centrais portuárias, destaca-se o resgate da simbiose 

cidade-corpo d’água. Por fim, identificamos a aliança entre o poder público, a iniciativa 

privada e a comunidade local como fundamental para o êxito de políticas de revitalização 

urbana. 

 Em âmbito nacional, as experiências das capitais do Rio de Janeiro, São Paulo, 

Salvador, Recife e São Luís, tendem a mostrar que as intervenções têm grande ênfase no 

aspecto econômico e, sob a ótica físico-espacial, têm início com posturas localizadas em 

espaço público. Disso redunda um efeito dialético, no sentido de que, embora seja um grande 
                                                 
216 Programa de Reabilitação Urbana de Sítios Históricos – URBIS - MinC/Iphan/CEF. 
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impulso para uma revitalização próspera, não estabelece mecanismos de vínculo mais efetivos 

para num segundo momento, serem encaminhadas ações destinadas a solucionar questões 

sociais implicadas, das quais podemos destacar: a integração com a comunidade originária, o 

destino da população residente, o uso democrático do espaço e a preservação da memória 

coletiva. 

 Recortando a temática da revitalização para a experiência realizada no bairro 

Ribeira, em Natal/RN, delineamos uma linha de desenvolvimento histórico deste local, 

verificando que foi um espaço que não fugiu à regra dos processos averiguados anteriormente. 

Como as demais experiências traçadas, as áreas urbanas centrais de Natal, particularmente a 

Ribeira, também sofreram a marcha da expansão, do esvaziamento e posterior tendência à 

revitalização dos centros. Nesta última etapa, situamos que a década de 1980 marca o 

princípio da reflexão sobre o tema e na década de 1990 são levadas a efeito as primeiras 

intervenções nesse sentido. 

 Abastecidos dessas informações, a interpretação das falas dos entrevistados e 

os exames dos projetos para a Ribeira (ambos apoiados basicamente pela legislação 

específica) nos levou a constatar que o processo de “revitalização urbana” da Ribeira 

apresenta alguns pontos concorrentes, assim como muitos questionáveis. Concernente aos 

projetos, que se configuram ações concretas pensadas para a Ribeira, observamos, que a maior 

parte dos analisados217 apresentam fundamentos relacionados a componentes de revitalização 

urbana. Contudo, não contemplam todos os elementos do conceito, principalmente, os 

referentes às questões sociais. Verifica-se alguns pontos comuns na maioria dos projetos 

estudados, que de certa forma revelam sua consistência e tendências, são eles: a) tratam-se de 

intervenções no espaço público; b) têm finalidades lúdicas; c) visam atrair atividades 

turísticas; d) objetivam contribuir para desestigmatização da Ribeira; e) intentam atrair o 

capital privado; e f) dão relativa atenção à preservação e resgate do passado do bairro. 

 Como se pode observar, os objetivos dos projetos justificados nos preceitos de 

revitalização urbana concebidos para a Ribeira concentram-se em pontos que caracterizam as 

intervenções brasileiras, que, como identificados nas CONCLUSÕES... [1995a]218, tem os 

fins principais de promover a recuperação do patrimônio edificado e a revitalização comercial 

e cultural dos Bairros Históricos, ao passo que secundarizam questões sociais e relacionadas 

às populações residentes. 
                                                 
217 Dos seis projetos examinados neste trabalho, nos referimos neste momento aos quatro que foram 
desenvolvidos pela Prefeitura do Município do Natal e ao Terminal Turístico de Passageiros, proposto pela 
CODERN. 
218 Referente ao I Encontro Luso-Brasileiro de Reabilitação Urbana de Centro Históricos (1995). 
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 Os projetos também não compõem um plano ou programa concluído ou pelo 

menos estruturado e articulado com os diversos atores que deveriam fazer parte do processo. 

Ao contrário do que vimos na maior parte das experiências descritas neste trabalho, onde as 

intervenções seguem um sentido pré-estabelecido por um programa mais amplo e que, por sua 

vez, estabelece a união de esforços de seguimentos do poder público, iniciativa privada e 

sociedade civil. Como descrito, em Natal, os projetos encaminhados até hoje no sentido de 

revitalizar o seu centro histórico são norteados pela lei de Operação Urbana Ribeira. Contudo, 

nem um deles é resultado da participação da sociedade civil, do envolvimento ativo com o 

capital privado, e engajamento articulado do poder público. Fato que revela uma 

desarticulação de tais ações com o conceito de revitalização urbana, assim como, com a 

própria legislação local (OUR). Cabe, ainda, ressalvar que não basta uma lei norteadora para o 

estabelecimento do processo de revitalização em Natal. Como acrescenta Cunha (1999, grifo 

nosso), entre outras coisas: 

 
É necessária uma organização local capaz de conduzir as operações [...]. O tipo de 
organização e de instrumentos técnicos a utilizar depende da envergadura e da 
complexidade da operação em causa e da dimensão do município onde se 
desenvolverá. Há duas tentações a afastar: a tecnicista, que consiste em pensar que o 
papel da administração está cumprido a partir do momento em que encomenda ou 
aprova um plano ou estudo de reabilitação; e a burocrática, que aceita que um plano 
se realizará através da rotina dos serviços sectorizados e geralmente passivos da 
administração. 

 

 Portanto, para o estabelecimento do processo de revitalização urbana em Natal 

é prioritariamente necessário o envolvimento do Poder Público Local com seguimentos 

organizados da sociedade civil, além da participação do capital privado. A continuidade de 

propostas desarticuladas de planos mais amplos que estabeleçam objetivos em longo prazo 

para a Ribeira e seu entorno, bem como, que busquem integrá-la a cidade de Natal, 

provavelmente resultarão em intervenções pontuais e sem efeitos eficazes. 

 Outro aspecto que merece menção refere-se ao fato de que os projetos para a 

Ribeira – mesmo os fundamentados em pressupostos de revitalização – não contemplam, 

embora não explicitem, a preservação do patrimônio como eixo norteador principal. Ao 

contrário do que ocorre com os seus objetivos econômicos. Nesse momento, pode surgir o 

questionamento: mas a sobrevivência do patrimônio não está intimente ligada aos aspectos 

econômicos da questão? Sim. Contudo, é necessário buscar formas de sustentabilidade que se 

coadunem com valores relacionados à preservação – ou seja, valores artísticos, culturais, 

históricos e arquitetônicos, para mencionarmos apenas alguns. Do contrário corre-se o risco 
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de caminhar, equivocadamente, no sentido de promover transformações que priorizem a 

revitalização econômica do bairro, a sacrifício de elementos fundamentais a preservação e 

construção de uma identidade mais sólida para Natal. Ao que parece, as evidências, 

relacionadas à posição ocupada pelo patrimônio na agenda pública local, não são muito 

animadoras. O patrimônio, em Natal mais se aproxima, como identifica Choay (2001), aos 

casos de cidades que o tem como pretexto – para se conseguir financiamentos e verbas – ou 

elemento de status, do que mesmo como recurso econômico ou uma prioridade social. 

 A tendência voltada ao “desenvolvimento econômico” do Estado, como 

argumenta a CODERN, evidentemente não contribui para a preservação no bairro Ribeira. 

Existem, ao contrário, intenções declaradas que caminham na contramão da revitalização 

urbana. Muitos projetos – como a ampliação do Cais do Porto – são implementados pela 

CODERN sem discussões com a Prefeitura e a sociedade civil. São novas ocupações impostas 

no espaço urbano da Ribeira, que vem gerando conseqüências comprometedoras ao seu sítio 

histórico, tais como: ocupações incompatíveis ao uso habitacional e lúdico, poluição 

atmosférica, comprometimento das edificações existentes, entre outras. 

Ao que parece, as ações voltadas para a ampliação da capacidade do fluxo de 

cargas do Porto de Natal não caminham sintonizadas com as tendências mundiais. Como 

mencionamos, os portos urbanos, guardam uma relação paradoxal com as cidades, pois ao 

passo que ajudaram a criá-las, tem, hoje, o seu crescimento limitado por elas. A partir dessa 

constatação muitas cidades – como Baltimore, Boston e Liverpool, no âmbito internacional e 

Belém, Rio de Janeiro e Recife, no nacional –, vem desenvolvendo ações no sentido de 

aproveitar suas áreas portuárias com fins culturais e econômicos de forma compatível com a 

conservação do patrimônio edilício existente. Em alguns casos transferindo para áreas mais 

espaçosas as atividades de embarque e desembarque de cargas, através da construção de 

portos mais modernos. 

 O porto de Natal conserva características comuns de portos antigos, que vão 

desde dificuldades em receber os modernos e grandes navios de carga, até a difícil 

acessibilidade dos meios de transporte terrestre de apoio. Clementino (2002), chama a atenção 

para o fato de que a plataforma de embarque de navios e demais instalações de apoio 

apresentam-se como próprias de um porto do século XIX. A mesma argumenta que o porto 

foi construído naturalmente para atender necessidades das primeiras décadas do século XX. A 

quantidade de mercadorias que se exportava, na época, era significativamente inferior a atual. 

Hoje, o porto funciona, basicamente, com as mesmas instalações e tamanho. Fato que 
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evidencia o quanto as dimensões e áreas deste encontram-se insuficientes as necessidades 

atuais e futuras. 

 Tal realidade torna ainda mais necessário o estabelecimento de regras mais 

claras para proteger o patrimônio edilício da Ribeira. Hoje se observa que a implantação de 

tecnologias de ponta e grandes cifras de investimentos podem suprir deficiências estruturais 

do porto. Contudo, tais argumentos podem resultar em irracionalidades urbanas, capazes de 

comprometer testemunhos edificados da memória da cidade de Natal. 

Na realidade do centro histórico da Ribeira identificamos uma outra 

contradição entre as ações e o conceito de revitalização urbana. Refere-se as questões 

habitacionais. Como vimos a problemática social dos habitantes dos sítios históricos constitui 

parte relevante do conceito de reabilitação. Contudo observamos que dois dos projetos 

examinados – a Ampliação do Porto e o Canto do Mangue – concorrem para o esvaziamento 

da área. No primeiro caso, a ampliação do porto de Natal depende da remoção da comunidade 

do Maruim que se localiza ao lado de seu cais. A CODERN tem projetos de transformar a 

área, hoje ocupada pela favela, em um pátio para movimentação de contêineres. Com relação 

ao projeto do Canto do Mangue, desenvolvido pela Prefeitura, observamos que o 

prolongamento da Av. Duque de Caxias – parte integrante do projeto – significará a 

desapropriação de imóveis residenciais. 

É certo que a comunidade do Maruim vive em condições de habitabilidade 

precárias, mas esta, juntamente com as famílias que deverão ser removidas com o 

prolongamento da Av. Duque de Caxias, constitui um grupo de moradores já estabelecido no 

local que compõe a escassa população da Ribeira. Seu deslocamento somará para o 

esvaziamento ainda maior do centro histórico do bairro, podendo comprometer mais uma vez 

a sua vitalidade tão necessária. Essa realidade se coaduna com práticas urbanísticas brasileiras 

em que, desvinculadas do social, buscam prioritariamente implementar ações de 

embelezamento urbano. 

No caso de Natal a criação de políticas de habitação que apontem alternativas 

para manter essa população na área, juntamente com outras que visem incentivar o 

investimento privado com empreendimentos habitacionais voltados a classes sociais distintas, 

concorrendo para o estabelecimento de uma ocupação mista, não apenas de usos, como 

também de classes sociais, na área central da cidade – no caso a Ribeira e seu entorno – nos 

parece que seria um exercício de gestão urbana democrática. 

 Segundo Del Rio (1991), até o início da década de 1990, no Brasil, poucas 

eram as experiências de intervenção urbanística que podiam ser, exatamente, classificadas 
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como de revitalização urbana. Em Natal, ao que parece, muito precisa ser feito nesse sentido. 

Observam-se ações no sentido de revitalizar o centro histórico da Ribeira, contudo estas não 

compõem um programa mais amplo que regule investimentos e estabeleça uma vigilância, 

uma gerência pública, e uma integração da sociedade. De forma que as ações sejam orientadas 

num sentido claro e objetivo. Os projetos concebidos para o bairro acabam se tornando ações 

isoladas e desarticuladas entre si, influindo naturalmente em sua eficácia. Parece acertado que 

intervenções que se limitem a atrair atividades voltadas ao entretenimento e uso lúdico dos 

espaços urbanos não se sustentam, portanto, seguir empreendendo projetos dessa natureza, de 

forma isolada, constitui um desperdício do orçamento público. 

 Pode-se dizer que a gestão local de Natal pouco realizou ações no sentido de 

revitalizar o seu centro histórico, em particular a Ribeira. Em 20 anos observa-se que as ações 

pouco evoluíram. As discussões foram escassas e desarticuladas da participação junto a 

sociedade. O centro da Ribeira encontra-se, por hora, “conservado”, contudo ameaçado por 

ações inconseqüentes de investidores, de proprietários de imóveis, ou mesmo por falta de 

manutenção. O bairro carece de ações emergenciais que promovam, de fato, sua revitalização 

urbana. Quando falamos em revitalização, referimo-nos ao seu conceito mais dilatado que, 

além de revitalizar economicamente o espaço, objeto de intervenção, também leva a efeito a 

preservação de seu significado histórico, artístico e cultural, integrando-o com seu passado e 

com a população que dele vai usufruir. É necessário construir e esclarecer – em comum 

acordo com os diversos seguimentos da sociedade local – o que realmente se quer para o 

centro histórico de Natal. Para então se buscar formas de empreender tais desejos. 

 Outro aspecto examinado neste trabalho refere-se a nossa hipotética relação da 

dificuldade de estabelecimento do processo de revitalização na Ribeira com a existência de 

um conflito entre Prefeitura do Município do Natal e Companhia Docas do Rio Grande do 

Norte. Nesse contexto, é pertinente retomarmos o nosso ponto de partida, a problemática 

proposta para a presente pesquisa, que indagava sobre a possibilidade do bairro Ribeira se 

consolidar como centro histórico mediante a implementação dos projetos de intervenção até 

então levados a efeito ou já realizados. Como resposta provisória a esta indagação, 

conjecturamos que tais projetos não contribuem para tal fim de forma plena, uma vez que 

parecia existir um conflito de interesses no recorte geográfico em questão, isto é, um embate 

entre "tendências de revitalização" e "tendências de desenvolvimento econômico". 

 Após realizar todo o levantamento teórico e de dados da realidade estamos 

autorizados a, uma vez analisados tais dados, finalmente responder a nossa pergunta inicial: 

em que medida as concepções formuladas e projetos concebidos para a Ribeira, assim como 
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as ações implementadas no bairro, contribuem para a sua revitalização urbana e consolidação 

como centro histórico? 

 Segundo o que podemos apreender a hipótese da existência de um conflito de 

interesses propriamente dito não foi confirmada e, nesse sentido, explicamos: apoiados nos 

conceitos da sociologia, podemos verificar que a noção de conflito está ligada à "luta entre 

interesses diversos e competitivos" (JOHNSON, 1997, p. 173). A princípio, lançamos mão, 

provisoriamente, de um entendimento de que haveria conflito de interesses que se travavam 

no espaço Ribeira. Contudo, estamos agora abastecidos de informações que nos conduzem à 

compreensão de uma convivência um tanto quanto pacífica entre os interesses da Prefeitura 

Municipal de Natal e da CODERN. Diríamos que se trata de uma incompatibilidade de 

projetos da qual não existiria qualquer conflito de fato, mas sim imaginário. 

 Para nós, o conflito que a princípio parecia evidente se delineia como algo que 

talvez devesse ser, mas não é. Em outras palavras, de fato a incompatibilidade entre projetos 

que visam a revitalização da Ribeira e outros que buscam a ampliação do porto acenavam para 

um conflito de interesses, mas apenas se tais "interesses" realmente tivessem a intenção de se 

realizar efetivamente. Ora, a pouca tradição que a cultura local vem acumulando é exatamente 

a de não ter tradição. Nosso desejo de prosperidade e progresso é a grande ênfase dos 

administradores que se sucedem na gestão dos interesses públicos, numa harmonia quase 

combinada. 

 Reproduzindo o lema positivista da "ordem e progresso", Natal busca o futuro 

promissor que só a modernização pode lhe oferecer. A busca por crescimento econômico, 

disfarçado de desenvolvimento, sobrepuja a preservação da história, como se história fosse o 

que é "velho", passado morto e enterrado que não nos serve mais. Assim já dizia Câmara 

Cascudo, no seu artigo "Natal, cidade sempre nova" publicado no jornal Diário de Natal: 

 
Atualmente não existe em toda cidade uma só casa que date do séc XVIII [...]. No 
ponto de vista estritamente moderno esse desgastamento rápido foi um benefício. 
Natal é uma cidade sempre nova, sem casario triste e sujo, sem os sobradões 
lúgubres que ainda o Recife é obrigado a manter (NATAL..., 1948, p.2). 

 

 Constrói-se para Natal a imagem do moderno, do avanço, contrapondo-se, 

forçosamente, tal avanço à preservação do passado, como se desenvolvimento e história não 

fossem capazes de conviver. Não vamos aqui discutir a importância da história, haja vista que 

já vem sendo apontada em cada passagem de nosso texto. Tão pouco vamos falar da diferença 

entre crescimento econômico e desenvolvimento. Queremos destacar apenas que diante dessa 
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cultura comum, a Prefeitura Municipal de Natal e a CODERN nunca estariam diante de um 

embate real, já que seus interesses nem divergem, nem competem. Queremos ser, como bem 

acentua Lopes Júnior (2000), a "cidade do prazer", a capital do Carnatal, o lugar dos grandes 

empreendimentos e nesse plano de ações não há espaço para os "casarões velhos" e as "ruas 

sujas" da Ribeira, que bem melhor serviria à cidade se fosse derrubada para ceder lugar ao 

"progresso". 

 Lamentável foi nossa descoberta, mas obrigatório era estar de mente e olhos 

abertos para deixar que os fatos se revelassem, a fim de que captássemos o mais verossímil 

diagnóstico do real. Contudo, tal resultado não diminui nosso estímulo, pois melhor 

conhecendo a realidade de nosso objeto de estudo poderemos redefinir as linhas de ação para 

uma verdadeira preservação de nosso centro histórico. 
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* BANCOS EM CONCRETO APARENTE - TOTAL 11 BANCOS
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ANEXO   02
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