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A recordação é uma traição à Natureza 

Porque a Natureza de ontem não é Natureza 

O que foi não é nada, e lembrar não é ver. 

 

[...] 

Um renque de árvores lá longe, lá para a encosta. 

Mas o que é um renque de árvores? Há árvores apenas. 

Renque o plural árvores não são coisas, são nomes. 

 

Triste das almas humanas, que põem tudo em ordem. 

Que traçam linhas de coisa a coisa, 

Que põem letreiros com nomes nas árvores absolutamente reais 

E desenham paralelos de latitude e longitude 

Sobre a própria terra inocente e mais verde e florida 

 

[...] 

Vi que não há Natureza 

Que Natureza não existe, 

Que há montes, vales, planícies, 

Que há árvores, flores, ervas, 

Que há rios e pedras, 

Mas que não há um todo a que isso pertença, 

Que um conjunto real e verdadeiro 

É uma doença das nossas idéias. 

 

A Natureza é partes sem um todo. 

Isso é talvez o tal mistério de que falam. 

 

O Guardador de rebanhos 
Alberto Caeiro/ Fernando Pessoa, 1914  
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RESUMO 

 
Ribeira, técnica versus natureza: Transformações em prol de um “projeto” de 
modernização (1860 – 1932). 
 
A necessidade de inserção da capital do Rio Grande do Norte no cenário comercial 
mundial e sua afirmação como sede do poder político, em fins do século XIX e início do 
XX, determinou o rumo das intervenções urbanas empreendidas, pela administração 
pública, para reestruturar a cidade. Nesse sentido, várias foram as ações de 
melhoramentos e de aformoseamentos em Natal, que tiveram, como ponto de 
partida, as obras de adequação do porto, localizado no bairro da Ribeira, com a 
finalidade de pôr fim ao isolamento físico que reforçava a sua estagnação econômica. 
Além dos problemas enfrentados para a abertura da barra do rio Potengi, e que 
complementaria as necessárias melhorias, outros entraves demonstrariam a tensão 
instaurada entre o meio físico-geográfico e o homem: o alagado e o elevado que ligava 
a Cidade Alta e Ribeira – os dois primeiros bairros da cidade. A execução dessas obras 
demandava conhecimento cujo domínio e aplicação cabia à engenharia. Mas, de que 
modo as ações realizadas pelos engenheiros, no sentido de transformar áreas naturais 
em espaços construídos, possibilitariam a conformação “intencional” do bairro da 
Ribeira num centro comercial e político-administrativo, entre meados do século XIX e 
início do XX? Compreender, portanto, os efeitos do emprego da técnica sobre o espaço 
físico-geográfico da Ribeira, constitui o objetivo deste trabalho que teve como 
ferramental teórico-metodológico a História Ambiental Urbana, ao analisar a relação 
entre o meio ambiente e o homem, mediada pelo conhecimento e emprego de 
tecnologias. Na pesquisa documental, utilizou-se, como fontes primárias, as 
Mensagens do Governo à Assembléia Provincial – posteriormente Assembléia 
Legislativa do Estado –, relatórios e artigos de publicações especializados, além dos 
periódicos locais. O trabalho estruturou-se em cinco capítulos. Primeiro tece-se 
comentários sobre a História Ambiental Urbana (capítulo 1) complementado, com a 
análise da construção conceitual da natureza na Era Contemporânea e sua aplicação 
na cidade (capítulo 02); os capítulos seguintes (03 e 04) versam sobre a ascensão dos 
engenheiros, como grupo atuante nos quadros administrativos brasileiros e a visão da 
categoria sobre a natureza dentro do meio urbano e estuda-se a maneira como esses 
profissionais lidaram com as obras de melhoramento do porto e o seu embate com as 
forças naturais. As demais obras que complementariam esse “projeto” de 
modernização e que tiveram “obstáculos” naturais a serem removidos – o alagado e o 
elevado – constituem a ótica do quinto capítulo. Por fim, são retomadas as discussões 
iniciais entorno da relação técnica e natureza, como elementos articuladores, dentro 
do processo de constituição de uma “Moderna Natal”.  
    
 
Palavras-Chave: Estruturas portuárias; espaços públicos coletivos; meio ambiente; 
intervenções técnicas; História Ambiental Urbana; Natal/Brasil. 

 
 
 

 



ABSTRACT 

 

Ribeira, technic versus nature: Transformations aiming a modernization “project” 
(1860 – 1932)  
   
The necessity of the insertion of the capital of Rio Grande do Norte in the world-wide 
commercial scene  and its claim as the seat of political power, in ends of nineteenth 
and beginning of twentieth century, determined the direction of urban interventions 
undertaken by government to restructure the city. In that matter, there were several 
actions of improvements and embellishment in Natal, which had, as a starting point, 
the adequacy works of the port, located in the Ribeira quarter, with the aim of ending 
the physical isolation that reinforced its economic stagnation.  Besides the problems 
faced in the opening bar of the Potengi River, and would complement the required 
improvements, other barriers demonstrate the tension established between the 
physic-geographic field and the man: the flooded and slope which connected Cidade 
Alta and Ribeira – the first two quarters of the city.The execution of these works 
demanded knowledge whose domain and application it was for engineering. But, how 
the actions done for the engineers, in sense to transform natural areas into 
constructed spaces made possible “the intentional” conformation of the quarter of the 
Ribeira in a commercial and politician-administrative center, in the middle of the XIX 
century and beginning of the XX? Understand, therefore, the employment effects of 
technology on the physical-geographical Ribeira, is the objective of this work that uses 
theoretical and methodological procedures of Urban Environmental History, by 
analyzing the relationship between the environment and the man, mediated by 
knowledge and use of technologies. The documental research was used, as primary 
sources, the Messages of the Provincial Assembly Government – that later became the 
Legislative Assembly of Rio Grande do Norte – reports and articles on specialized 
publications, in addition to local newspapers. The work is structured in five chapters. 
First, some comments about Urban Environmental History (Chapter 1) supplemented 
with analysis of the conceptual construction of nature in the Contemporary Era and its 
application in the city (chapter 02), the following chapters (03 and 04) deal with the 
rise of engineers as a active group in the Brazilian government frameworks and their 
vision about the nature inside the urban environment and it is studied how the 
professional technicians dealt with the improvement work of the harbor and in the 
shock with the natural forces. Other works that would complement this "project" of 
modernization and had had “natural obstacles” to be removed – the Ribeira flood and 
slope – constitute the subject of the fifth chapter. Finally, some final considerations 
retake the initial discussions aiming an association between the technique and the 
nature as junction elements inside the process of constitution of a “Modern Natal”. 
     
Key-Words: Harbor structures; collective public spaces; environment; interventions 
techniques; Urban Environmental History; Natal/Brazil.  
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Uma notícia publicada no Jornal Tribuna do Norte, de 22 de Setembro de 2010, 

trouxe a tona um antigo problema que afeta terminantemente a entrada do porto de 

Natal – devido a obstáculos provenientes da conformação geológica da região e das 

correntes marítimas que carregam consigo areia e detritos: 

 
O navio-draga La Belle, da empresa Bandeirantes, que faz a dragagem 
do Rio Potengi, encalhou na entrada da barra, próximo à Guia de 
Corrente no leito da praia da Redinha. O navio, contratado pela 
Companhia Docas do Rio Grande do Norte (CODERN), retira entulhos 
do leito do rio com o objetivo de aprofundar o canal para permitir a 
passagem de embarcações  até 60 mil toneladas, a partir de 
dezembro deste ano. O problema com a Belle ocorreu na noite da 
segunda-feira (2) [de agosto] e até o início da noite de ontem ainda 
não havia sido solucionado. (DRAGA..., 2010, s.p.). 

 
 Se, atualmente, o porto é importante para o escoamento da produção agrícola 

do Rio Grande do Norte – exigindo uma manutenção contínua e serviços 

extraordinários, como o de dragagem – no final do século XIX, sua relevância era 

decisiva tanto para a dinamização comercial como para exercer a sua função de 

cidade-capital2, mas prejudicado por entraves naturais que isolava a capital do resto da 

província e do Brasil: 

                                                      
2
 Questionava-se, na segunda metade do século XIX, a sua função de centro político-administrativo 

provincial, chegando a se cogitar a transferência do aparato governamental para outras localidades, 
conforme abalizavam as mensagens provinciais da época. A exemplo, o segundo vice-presidente da 
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A simples observação dos factos mostra claramente que o Rio 
Grande do Norte progride, a sua capital tende a tornar-se um grande 
emporio comercial, surge por toda a parte a actividade, forças vitaes 
se levantam, o commercio estrangeiro procura de preferencia o 
nosso porto como o mais proximo da Europa na longa travessia 
transatlantica; mas tudo isso, todas essas forças motoras do 
desenvolvimento do estado estacam deante da difficuldade na 
transposição da barra, verdadeira muralha chineza opposta ao seu 
progresso (ABERTURA..., 1893, p.3, grifos nossos). 3 

 
O cerne da questão que permeia os dois momentos consiste na dificuldade de 

acesso à Natal pela via marítima que, acarretava no desvio da produção para outros 

portos – de estados vizinhos – e se revelou, historicamente, bastante perniciosa ao 

desenvolvimento econômico da capital potiguar. Assim, a primeira ação concreta, 

encabeçada pelas elites político-econômicas4 que almejavam transformar a capital 

norte-riograndense e, ao mesmo tempo, inseri-la no cenário agro-exportador nacional 

e internacional, foi a reforma do porto de Natal, a exemplo de outras cidades, como 

Rio de Janeiro e Santos.  

As obras, iniciadas em 1860 com a reestruturação do cais de desembarque, 

acabaram se concentrando no bairro no qual as atividades econômicas, de maneira 

preponderante, convergiam – a Ribeira, o segundo bairro da cidade. Todavia, somente 

“se cogita em melhorar a entrada do porto de Natal, (...), dando-lhe maior 

profundidade e fazendo desapparecer a grande sinuosidade do canal que dá accesso 

ao ancoradouro interno fronteiro à cidade” (CASTRICIANO..., 1905, p.22) trinta anos 

                                                                                                                                                            
província, coronel Bonifácio Francisco Pinheiro da Câmara (1873, p.41), assinalava contrário a essa 
posição à Assembléia Provincial que “a mudança rapida de uma capital já estabelecida e que dispõe de 
edificios publicos, satisfazendo mais ou menos aos seus fins, para outro lugar inhabitado, acarreta 
comsigo despezas incalculaveis, joga com muitos sacrificios quer publicos, quer particulares, e emfim, 
com os destinos da província”.  
3
 A ortografia e a pontuação das citações deste trabalho foram mantidas de acordo com os documentos 

originais, inclusive os eventuais erros tipográficos e de redação, desde que esses não comprometam o 
entendimento do texto. 
4
 A definição de elites, aqui adotada, se aproximará do entendimento proposto pela professora Giovana 

Paiva de Oliveira em sua tese intitulada “A cidade e a guerra: a visão das elites sobre as transformações 
do espaço da cidade do Natal na Segunda Guerra Mundial” (2008). Ao dialogar com a Teoria das Elites 
clássicas – utilizando Décio Saes (1994) – a autora emprega o conceito proposto por Israel Roberto 
Barnabé (1999, p.14), no qual afirma que as elites são um “(...) conjunto de indivíduos com poder 
econômico, político e ideológico que, influenciando de forma direta ou indireta o exercício do poder e 
unidos por interesses comuns, apesar de eventuais contradições entre si, formam um grupo coeso, 
trabalhando basicamente pelo mesmo interesse, qual seja: o controle do poder local”.  
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depois. E, em 1893, com a instauração da Comissão de Melhoramentos do Porto, 

encetaram-se os serviços que se estenderiam por várias décadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O avanço das intervenções no cais da cidade, durante as primeiras décadas do 

século XX, tornou possível a entrada de embarcações maiores e fomentava o 

incremento da atividade comercial e da circulação de pessoas e mercadorias. A Ribeira, 

simultaneamente, se expandia em várias direções, inclusive para a sua área central, 

ocupada por um “(...) alagadiço d’água salobra que se espraiava por toda a Praça 

Augusto Severo” (CASCUDO, 1947, 1999, p.233)5. A vocação comercial do bairro, já 

consolidada em fins da década de 1920, – diante da edificação de armazéns, de hotéis, 

de equipamentos urbanos e de prédios da administração pública –, exigiu melhorias 

nas vias de ligação com a Cidade Alta, ainda precária e que, grosso modo, favorecia 

uma “antagônica” relação com o primeiro bairro de Natal. 6  

                                                      
5
 Para se evitar possíveis confusões entre o ano da edição utilizada e o período no qual o autor escreveu, 

convencionou-se adotar uma adaptação às normas de citação, incluindo o ano da edição original, em 
itálico, quando for relevante.  
6
 A qual acabaria por gerar a particular e conhecida querela entre Xarias e Canguleiros, retratado tanto 

por Cascudo (1947, 1999) como por João de Amorim Guimarães (1952). 

Figura 01 – Porto do Natal – detalhe do mapa da província do Rio Grande, 
1864. Em destaque, os arrecifes que dificultavam o acesso marítimo à 
cidade. 
Fonte: ALMEIDA, 1868. 
Nota: Editado pelo autor  
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Problemas relacionados ao meio físico-geográfico, no entanto, dificultavam 

esse avanço do meio construído naquele espaço. Com freqüência, o bairro sofria 

inundações devido a existência do charco na sua parte central, agravado durante o 

período chuvoso, ou até mesmo quando a maré se elevava na preamar. Fora essa 

dificuldade, havia também uma preocupação de ordem sanitária, por se considerar o 

local um foco de doenças e de moléstias, como bem mostra o artigo da República, em 

1899: 

 
Escrevem-nos:  
Muitos moradores a beira do alto que circula a Ribeira estão ilhados 
e, talvez em breve, parte da população deste bairro será atacada das 
febres palustres, porque a agua não tem escoadouro, os detritos de 
toda ordem vão apodrecendo e decompondo-se em miasmas nocivos 
á saúde publica. 

A não apparecerem providencias dos poderes públicos ou dos 
particulares, ninguém si admire si o empaludismo e a febre palustre 
assolarem a Ribeira, que está circulada de um verdadeiro pântano, 
onde existe até depósitos de lixo em fermentação, como junto a 
Egreja do Bom Jesus. (AGUAS..., 1899, p.1). 

  

Não obstante os constantes alagamentos havia a falta de uma ligação adequada 

com a Cidade Alta cujo acesso era feito por um caminho de terra e areia onde, durante 

a época de chuvas, “a ladeira *era+ íngreme, escorregando como sabão” (CASCUDO, 

1947, 1999, p.149). A partir de 1853, percebe-se uma preocupação, por parte da 

Intendência Municipal, em criar um passeio público ligando os dois bairros cujas obras 

se estenderiam, com diversas interrupções, até 1929 – quando o então prefeito Omar 

O´Grady elegeu o calçamento da cidade como um dos principais pontos do seu 

“Programa de Realizações” (O’GRADY, 1929; CASCUDO, 1947, 1999; DANTAS, 1998).  

A solução dessas vicissitudes e o surgimento de uma nova conjuntura mundial 

demandaram na necessidade de reestruturação da Ribeira a partir do seu complexo 

portuário, e arredores, e acarretou na configuração das propostas de ação por parte 

do governo, no que se refere à solução do(a): 1) acesso marítimo ao porto; 2) 

solapamento do alagado na parte central da Cidade Baixa7; e 3) regularização do 

                                                      
7
 Em 1853, surge uma das primeiras denominações oficiais do bairro da Ribeira, conforme a Mensagem 

do então Intendente da província, Francisco Pereira de Carvalho (1853).  Vale salientar que o termo 
“Cidade Baixa” – e mesmo a denominação de “Ribeira” – era comumente empregado pelos portugueses 



C o n s i d e r a ç õ e s  I n i c i a i s  | 18 

 

elevado que ligava a Cidade Alta à Ribeira – todos relacionados às questões de ordem 

físico-ambiental. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

A resolução dessas questões exigia o emprego de um conhecimento técnico 

específico que colocava o engenheiro no papel de protagonista que “corrigiria” tais 

“falhas naturais” de forma sistemática. Esses profissionais, com sua formação 

politécnica, estavam aptos a agirem de forma imediata e propositiva aos problemas 

que grassavam o país naquele momento, especialmente pela falta de uma resposta 

efetiva presente na retórica dos bacharéis – então influentes na esfera administrativa 

brasileira. E como os engenheiros encaravam a natureza? Parece que eles entendiam 

que se o meio ambiente atravancava o processo civilizatório, a tratariam como um 

obstáculo a ser removido; caso contrário, deveria ser protegida e preservada para ser 

gerida como um recurso (FARIAS, 2007). 

De que modo as ações realizadas pelos engenheiros, no sentido de transformar 

áreas naturais em espaços construídos possibilitaram uma conformação “intencional” 

do bairro da Ribeira num centro comercial e político-administrativo, entre meados do 

século XIX e início do XX? E de que forma essas intervenções incorporavam ideais e 

                                                                                                                                                            
e adotada em diversas cidades coloniais, como Salvador, por exemplo (REIS, 2001; BLUTEAU, 1712-
1728). Logo, os dois termos foram constantemente utilizados para designar o segundo bairro de Natal, 
até início do século XX, por políticos, intelectuais entre outros. 

Figura 02 – A cidade fragmentada, 1864. Em destaque, o alagado (em 
amarelo) e o elevado (em azul) que dividiam a cidade em duas. 
Fonte: ALMEIDA, 1868. 
Nota: Editado pelo autor  
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princípios urbanísticos vigentes à época? E como isso evidenciou as visões, naquele 

período, sobre o espaço natural? 

O esforço de articulação para a construção do porto foi o ponto fulcral e 

alavancador de uma série de medidas mais amplas, almejado pelas elites potiguares. 

Isso implicava em intervenções diretas sobre os resquícios de áreas in natura da cidade 

no sentido de “domá-las”, de moldá-las em espaços naturais artificiais qualificando-as 

em espaços públicos para o usufruto dos citadinos ou eliminá-las. Tal esforço pode-se 

ser identificado como um “projeto” de modernização8 para a cidade e possuía um 

conjunto imbricado de motivações, de princípios e de interesses convergentes. 

Primeiro, aliado a questões econômicas relacionadas ao escoamento da produção, o 

cais também servia como elo de comunicação com o resto do país e com o mundo. 

Segundo, o aterro do alagado possuía duas prerrogativas: a) a eliminação de um foco 

de doenças, de acordo com a lente higienista; e b) a criação de um espaço público e 

hodierno para a prática de sociabilidade que tanto carecia a cidade. E, finalmente, a 

integração dos bairros daria fim a uma cidade fragmentada que prejudicava o 

crescimento urbano unificado de Natal. 

E isso só se tornou possível quando os engenheiros – detentores de 

conhecimento técnico e com experiência no manuseio de novas tecnologias –, 

contratados para assumirem cargos na Comissão de Melhoramentos do Porto e na 

Diretoria de Obras Públicas da cidade, chegaram a Natal e deram início a uma série de 

empreendimentos para solucionar os problemas de maneira adequada. Assim, os 

recifes da entrada da barra deveriam ser arrasados e o assoreamento do canal contido; 

o alagado da Ribeira deveria ser soterrado, em conjunto com medidas de contenção e 

escoamento das águas ali represadas; e deveria ser realizado o calçamento definitivo 

da ladeira que ligava os bairros da Ribeira e Cidade Alta a partir da construção de uma 

via de circulação e de um passeio público arborizado. Seja qual fosse a ação a ser 

tomada, os profissionais técnicos partiam do pressuposto de que o meio natural se 

configurava num obstáculo ao progresso e, portanto, deveria ser removido com o 

emprego de quaisquer meios necessários. 

                                                      
8
 O conceito de modernização será tratado com maior apuro adiante. Por hora, em consonância as 

afirmações de David Harvey (1993), considera-se como um processo que buscava uma inserção no 
cenário capitalista mundial e cuja resposta estética se convencionou denominar de modernismo.   



C o n s i d e r a ç õ e s  I n i c i a i s  | 20 

 

Esses “embates” entre o homem e a natureza demonstram como o espaço 

construído encontra-se em constante diálogo com o espaço ambiental, na qual a 

tecnologia possui um importante papel de intermediação. O resultado é um processo 

dialético que ultrapassa a simples análise, numa perspectiva histórica, das construções 

e dos seus agentes sociais. Ademais o espaço natural desvela como um elemento 

também atuante, criando, assim, tensões e conflitos, de especial importância a um 

entendimento mais complexo sobre a cidade. 

A relação entre as intervenções em áreas naturais ínvias intra-urbanas e a 

preparação da cidade para a sua inserção no cenário capitalista permeiam o objetivo 

de compreender a participação dos efeitos do emprego da técnica sobre o espaço 

físico-geográfico, com o intuito de contribuir para a ampliação dos debates acerca de 

uma historiografia urbana potiguar. Mais especificadamente, tencionou-se 

compreender: os pontos conflitantes entre o processo de modernização da cidade do 

Natal e o espaço natural localizado no bairro da Ribeira; os artifícios técnicos 

empregados pelos engenheiros para sobrepujar os obstáculos naturais; e as linhas de 

pensamento sobre a natureza que permearam as ações interventoras, principalmente 

pelas elites natalenses e seus agentes. 

Encontrou-se na História Ambiental Urbana os aportes necessários para 

analisar as questões de pesquisa e aprofundar as pressuposições iniciais desse 

trabalho. Em linhas gerais, esse campo disciplinar une preceitos teórico-metodológicos 

comuns da História Urbana, Ambiental e da Tecnologia para se estudar a relação 

dialética entre a intervenção urbana, a instrumentalização desse processo e o fator 

ambiental, num dado momento histórico. 

Nesse choque entre a técnica e o meio natural durante a sua integração ao 

perímetro urbano da cidade do Natal – e ao considerar que as questões envolvendo a 

adequação do porto deram o tom no processo de modernização da cidade – o recorte 

temporal adotado pautou-se em dois momentos: o ano de 1860, que marcou uma das 

primeiras ações de intervenção no ancoradouro da Ribeira com o intuito de prepará-lo 

para a série de obras que viriam a posteriori; e a “finalização” dos mesmos, em 1932, 

uma vez que se considerava a natureza “subjugada”, principalmente com a mudança 

da orientação dos serviços a serem realizados – decorrente da criação do Porto do 
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Natal durante a Era Vargas (BRASIL, 1932) – que concentrou esforços e recursos para a 

modernização e o aparelhamento da estrutura portuária. 9 

Para o desenvolvimento do estudo, usou-se, fundamentalmente, a pesquisa 

documental, desenvolvida a partir dos temas que envolvem a natureza, a técnica e o 

espaço urbano. Como a administração pública estava diretamente envolvido na 

remodelação da cidade, levantou-se, prioritariamente, documentos oficiais como as 

Mensagens do Governo à Assembléia Provincial – e posteriormente Assembléia 

Legislativa do Estado. Esse material se figurou como uma importante fonte de 

pesquisa, principalmente devido às ações estatais que se mostraram capitais para que 

os serviços fossem executados – assim como para determinar quais providências 

seriam tomadas segundo as especificidades das obras, custos e do pessoal técnico 

envolvido. Destarte, os relatórios técnicos elaborados por engenheiros como Augusto 

Amorim do Valle (1867), John Hawkshaw (1875), entre outros, permitiram apurar as 

ações efetivas sob as quais o conhecimento desses profissionais foi adotado. 

Igualmente, realizou-se uma pesquisa nos relatórios do Ministério de Viação e Obras 

Públicas10, órgão federal que, naquele momento, liberava os recursos federais e 

elaborava relatórios de tais empreendimentos.  

Utilizou-se, também, os periódicos especializados em engenharia do período, 

como, por exemplo, as revistas Polytechnica – mantida pelo órgão estudantil da escola 

homônima – (1905), a Brasileira de Engenharia (1922) e a do Clube de Engenharia 

(1900, 1908, 1936), fontes importantes para o desenvolvimento do capítulo 03. É 

importante destacar que essas publicações, dado as suas origens, revelam três 

aspectos da vida profissional do engenheiro, suas aspirações e ideais durante: a sua 

formação técnica, a sua vida profissional e a de associado a uma agremiação 

corporativista, respectivamente. Além disso, serviram para entender a circulação de 

idéias e o conhecimento das técnicas e das tecnologias a serem empregadas em 

                                                      
9
 Apesar de este recorte explicitar somente as obras do porto, as demais obras “complementares” 

também se inserem no período: o aterro do largo da Ribeira se deu entre o final do século XIX até 1912 
– ano da inauguração do teatro Carlos Gomes – e o calçamento da ladeira, que se estendeu até 1929 – 
conforme assinalado no texto. 
10

 Entre os anos de 1893 a 1909, o Ministério atendia pelo nome de Ministério de Indústria, Viação e 
Obras Públicas.  
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diversas situações – no caso, atentou-se para as que envolveram a superação de 

obstáculos naturais dentro da cidade.  

Para complementar as lacunas existentes pela falta de fontes primárias oficiais 

e/ou técnicas usou-se artigos locais, veiculados em jornais que circulavam naquele 

período. Em destaque, cita-se o A República, jornal fundado pelo patriarca da 

Oligarquia Albuquerque Maranhão – Pedro Velho – que, originalmente era o veículo de 

propaganda dos ideais republicanos e “(...) explicador e defensor das administrações” 

(CASCUDO, 1947, 1999, p.333) – e que se transformou no órgão oficial durante o 

governo de Juvenal Lamartine – e o seu principal e mais ferrenho opositor, o Diário do 

Natal, editado pelo jornalista Elias Souto.  

O exame dessas publicações se deu nas condições propostas pela professora 

Maria Juraci Cavalcante (2002, p.8), que defende que “o mais certo é supor a busca de 

um equilíbrio entre o suporte teórico que orienta o olhar do pesquisador e a dimensão 

empírica contida na notícia do jornal”, principalmente em relação a esses jornais cujo 

programa político, em muitos casos, ultrapassava a mera e objetiva exposição dos 

fatos. Portanto, destaca-se a cautela adotada para o uso de periódicos como uma 

fonte documental válida uma vez que, 

 
Pode-se admitir, a luz do percurso epistemológico da disciplina e sem 
implicar a interposição de qualquer limite ou óbice ao uso de jornais 
e revista, que a imprensa periódica seleciona, ordena, estrutura e 
narra, de uma determinada forma, aquilo que se elegeu como digno 
de chegar até o público. (LUCA, 2006, p.139).  
 

Ademais, embora faltasse um apuro técnico, os periódicos locais toaram para 

compreender como os problemas apontados e as soluções adotadas interferiram no 

cotidiano da cidade. Pode-se também afirmar que os jornais traduziam e/ou 

explicavam as informações técnicas ao seu público e, ao mesmo tempo, perceber 

como estas informações eram assimiladas e quais eram as suas repercussões. Essas 

fontes igualmente permitiram vislumbrar uma verdadeira saga das ações de 

intervenção que não conseguiam manter a continuidade dos serviços – sempre 

entremeados de falhas, de faltas e de paralisações diversas – apontadas e criticadas 

pelos articulistas, mesmo sem a ciência do que estava por detrás dessas vicissitudes.  
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O material iconográfico – sobretudo fotografias – do período forneceu diversas 

informações a respeito do cotidiano e da paisagem de Natal, no início do século XX, ao 

mostrar, por exemplo, a sua disposição física que ultrapassa os limites da escrita sobre 

a cidade. Acerca do emprego da fotografia, teve-se a prudência de utilizá-la 

observando que a “(...) imagem é sempre um monumento, produzida por uma 

subjetividade que lhe dá a veste de real e que, para ser trabalhada enquanto 

documento, necessita de uma metodologia que a veja enquanto linguagem, com a 

especificidade de um discurso” (BARROS, apud BENCOSTTA, 2002, p.6). 

Com a intenção de construir uma estrutura narrativa que propicie o 

entendimento da relação entre o homem e o meio físico, o trabalho se articulou em 

cinco capítulos. No primeiro momento, teceu-se algumas considerações sobre a 

abordagem teórico-metodológica adotada a partir de interlocuções entre diversas 

áreas do conhecimento, que culminaram na conformação da História Ambiental 

Urbana. O segundo capítulo tratou da construção do conceito de Natureza na Era 

Contemporânea, a partir do pressuposto que ela somente existia para servir a 

humanidade e como essa idéia se traduziu e se inseriu no contexto da cidade; tal 

pensamento permeou a formação e a atuação de diversos profissionais, notadamente 

os engenheiros brasileiros, no momento em que ascendiam como um grupo influente 

e se tornavam o principal agente interventor no espaço natural, munidos de uma 

peculiar visão sobre a natureza, assunto tratado no terceiro capítulo.  

Em seguida, o quarto capítulo, tendo como ponto de partida a descrição de 

Natal e dos seus problemas – feita por alguns intelectuais do período –, analisou-se as 

ações promovidas pelo poder público para o melhoramento do porto da cidade e 

como essas intervenções agiram e sofreram interferências no meio ambiente. As 

demais obras que complementariam a constituição de uma “Natal moderna”, como o 

aterro e o ajardinamento da Praça Augusto Severo e a Ligação entre a Cidade Alta e a 

Ribeira, se constituem na tônica do quinto capítulo. Por fim, algumas considerações 

finais retomam as discussões iniciais ao buscar a associação entre a técnica e a 

natureza como elementos articuladores de uma cidade em busca de se tornar, de fato, 

uma Cidade. 



 

1. Por uma História Ambiental Urbana 



1 .  P o r  u m a  H i s t ó r i a  A m b i e n t a l  U r b a n a  | 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cidade e a natureza, vistas a partir de definições das mais diversas áreas de 

conhecimento, são tratadas como elementos contrários por apresentarem 

características distintas que, de acordo com o senso comum, não possuem uma 

relação direta, facilmente identificável, entre si11. De fato, ao se observar algumas das 

conceituações propostas, percebe-se uma incompatibilidade em transformá-los num 

único objeto de estudo. Pode-se tomar como exemplos Jeffrey Stine e Joel Tarr (1998, 

p.613) que conceituam a cidade como “o meio construído” no qual “consiste numa 

construção antrópica de estruturas, incluindo edificações de todos os tipos, ruas, 

estradas, calçadas e infra-estrutura acima e abaixo do solo” e a definição de natureza 

para Carlos Walter Gonçalves (2008, p.23) como “(...) aquilo que se opõe a cultura”. 

Exposições essas que retratam um antagonismo ao reforçar mais as diferenças do que 

propondo uma análise conjunta de possíveis relações. 

Contudo, não é possível conceber a existência da cidade sem a natureza e vice-

versa, “(...) o mejor, entre la concepción de lo natural y de lo artificial urbano está lejos 

de ser antitética. ‘Lo natural’, en la cultura moderna, ha sido progresivamente 

interpretado como objeto de una gestión territorial de matriz claramente urbana” 

(SANTOS Y GANGES; JIMÉNEZ JIMÉNES, 2009, p.9). Há uma dependência intrínseca 

                                                      
11

 Em outras palavras: “Naturaleza y Ciudad son dos términos que representan realidades difícilmente 
aprehensibles y aparentemente antitéticas” (SANTOS Y GANGES; JIMÉNEZ JIMÉNES, 2009, p.9). 

Humans invent natural scenery and create parks because they 
desire such places not only for their beauty and community but 
also to partake in an ancient activity that predates history. 
Writing urban environmental history, then, is less about 
reconciling contradictions than it is about revealing the 
prehistoric foundations our Faustian culture cannot escape as it 
forever seeks to build a new world. 

Bruce Stephenson, 2005 
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entre esses dois elementos na qual a história humana encontra-se inserida num 

contexto ecológico, geográfico e cultural. Essa vinculação com o meio ambiente tornou 

propício o surgimento de formas de produção e de estruturas sociais que “han 

generado formas de percepción social de la naturaleza y la transformación social del 

medio” (ZARRILLI, 2002, p.65). Assim, pode-se dizer que a História Urbana, a História 

da Tecnologia e a História Ambiental formam eixos de análise que permitem uma 

interlocução válida com o intuito de compreender o progresso técnico-científico, as 

mudanças políticas e sociais, a ocupação territorial, a extração e o aproveitamento de 

recursos naturais e as transformações ambientais. 

Dessa forma, a cidade e as reflexões sobre o “crescimento, a decadência e o 

futuro das cidades” (TARR, 2001, p.25), a partir de uma perspectiva histórica, inserem-

se como um dos principais temas tratados pela História Urbana12. E como a História 

Ambiental “(...) trata do papel e do lugar da natureza na vida do homem” (WOSTER, 

1991, p.200), a ação humana sobre o seu meio se dá pela sua intervenção sobre o 

mesmo ao construir espaços artificiais. Joel Tarr (2001, p.25) enfatiza que a confluência 

dessas duas áreas de conhecimento se deu no momento em que se percebeu, por um 

lado, a desestruturação e o declínio urbano e, por outro, um aumento na preocupação 

sobre a “qualidade do meio ambiente e a ameaça da saúde da natureza e do homem” 

13. Por isso, as mudanças ambientais e o impacto resultante nas cidades, em linhas 

gerais, constituem o objeto de análise da História Ambiental Urbana, principal vertente 

da História Ambiental e da qual trouxe diversas contribuições. 

 

1.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE O ESTUDO DA RELAÇÃO HOMEM E NATUREZA NUMA 

PERSPECTIVA HISTÓRICA 

A História Ambiental pode ser considerada uma disciplina relativamente nova. 

Apesar do consenso dos autores que o seu surgimento se deu em meados da década 

                                                      
12

 Traduzido do original: “the growth, decay, and future of cities”. 
13

 Traduzido do original: “quality of the environment and threats to nature and human health”. Em 
diversas passagens das obras analisadas, o termo “meio-ambiente” possui outras denominações, como 
“meio natural”, “meio físico” ou apenas “meio”. Para além de questões conceituais, este termo sempre 
sugere um espaço físico no qual o homem buscou intervir ou preservar em diversos momentos. Além 
disso, “este amplio concepto ha desempeñado, a lo largo del tiempo, papeles de protagonista y también 
de comparsa en la interpretación humana del entorno” (GARCIA-TORNEL, 2001, p.11-12). 
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de 1970 (MELÉNDEZ DOBLES, 2002; WOSTER, 1991; DRUMMOND, 1991; ZARRILLI, 

2002; TARR, 2002; FREITAS, 2006; MARTINEZ, 2006) – fruto das discussões gestadas a 

partir das crises ambientais14 que estavam grassando o globo naquele período – os 

debates já estavam ocorrendo desde a década de 1950 (PALEO, 2008).15  

A denominação dessa área do conhecimento foi adotada por historiadores 

norte-americanos reunidos em 1977 em torno da fundação da American Society for 

Environmental History – ASEH – e da revista Environmental History16. Em 1999, surgiu, 

na Europa, a European Society for Environmental History – ESEH –, que também passou 

a publicar uma revista exclusivamente dedicada ao assunto, a Environment and 

History. E os primeiros debates sobre a fundação de uma sociedade latino-americana 

ligada ao tema aconteceram no Chile, em 2003. Um ano depois fundava-se, em Cuba, a 

Sociedade Latino-Americana e Caribenha de História Ambiental – SOLCHA.  

Um dos principais expoentes e articuladores da História Ambiental foi o norte-

americano Donald Woster17. Segundo esse autor, a historiografia se manteve, no 

último século, calcada em questões políticas e econômicas, centrada na idéia do 

Estado como principal gestor das ações humanas (WOSTER, 1991). A perspectiva de 

Worster volta-se para a pluralidade histórica dos processos realizados pelo homem 

dentro da sua relação com os elementos naturais: “A História Ambiental é, em resumo, 

parte de um esforço revisionista para tornar a disciplina da história mais inclusiva nas 

suas narrativas do que ela tem tradicionalmente sido” (WORSTER, 1991, p.199).  

                                                      
14

 Inclusive, Donald Worster (1991, p.199) afirma que a História Ambiental “nasceu, (...) de um objetivo 
moral, tendo por trás fortes compromissos políticos”. E essa tônica ainda se mantém presente no 
compromisso do historiador ambiental em ir além da premissa científica, pois “(...) el debate nos 
compete éticamente, de modo que incorporar la dimensión ambiental enriquece nuestra compreensión 
del passado, pero igual de importante es que aporta ideas para la resolución de los dilemas y conflictos 
del presente” (GASCON, 2007, p.205). 
15

 A década de 1970 também foi marcada pelos diversos movimentos ambientalistas que deram suporte 
ao surgimento da História Ambiental e na transformação de diversas outras disciplinas, motivadas “(...) 
pela evolución de las ciencias y de las ideas sobre la naturaleza permitieron que los historiadores , 
involucrados en los movimientos ambientalistas de la década de los años 70 encontraran el momento 
oportuno para concretar este nuevo paradigma histórico y de compreender el desarrollo de la 
civiliziación y el origem de la crisis ambiental que vivimos” (MELÉNDEZ DOBLES, 2002, p.10). É 
importante destacar que a idéia de natureza, até então, se encontrava atrelada a pensamentos e 
paradigmas formulados desde a Idade Moderna (THOMAS, 1988)   
16

 Em 1990, a revista mudou o seu nome para Enviromental History Review e posteriormente, em 1996, 
para Environmental History (URBANO, 2008). 
17

 Professor de História e de Estudos históricos ambientais da Universidade do Kansas. Cf. 
<http://www.history.ku.edu/faculty/worster/>.  
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Em outras palavras, percebe-se uma nova forma de interpretação da história 

que, nas palavras de Worster (1990, p.1088-1089), “rejeita a premissa de que a 

experiência humana se desenvolveu sem restrições naturais, de que as conseqüências 

ecológicas de seus feitos passados podem ser ignoradas” 18 e tem como objetivo 

“entender como os seres humanos foram afetados pelo ambiente natural e 

inversamente como eles afetaram esse ambiente e com que resultados” 19. Por isso, 

não se pode pensar numa História Ambiental separada da História do homem, uma vez 

que desde a concepção da ciência moderna, a humanidade vê a natureza como um 

recurso do qual se pode lançar mão arbitrariamente20. Assim, busca-se “construir una 

puente que permita la comunicación, por muchos anõs interrumpida, entre las ciencias 

naturales y ambientales y los estudios históricos, incluyendo aquí todas las 

humanidades y estudios de la sociedad y la cultura” (WORSTER 1996, p.3-14, 

MELÉNDEZ DOBLES, 2002, p.11; GASCON, 2007). 

A História Ambiental nasce, dessa forma, com um caráter ora transdisciplinar 

ora interdisciplinar, valendo-se das demais disciplinas para construir um ferramental 

teórico-metodológico que possibilite estudar as nuances da relação homem e natureza 

(PALEO, 2008; DRUMOND, 1991; MELÉNDEZ DOBLES, 2002)21. Embora recorra a áreas 

afins como a Geografia, a Antropologia e a Sociologia, bem como também às ciências 

naturais, há a preponderância, segundo Adrían Zarrilli (2002), das ciências físico-

biológicas, na tentativa de reconstruir “(...) paisagens do passado, verificando como 

eram e como funcionavam antes que as sociedades humanas as penetrassem e as 

modificassem” (WORSTER, 1991, p.201).   

O que se pode inferir é que a História Ambiental possui um pensamento 

“holístico” e orgânico, utilizando definições, conceitos e métodos das mais diversas 

                                                      
18 

Traduzido do original: “(…) rejects the common assumption that human experience has been exempt 
from natural constraints, that people are a separate and uniquely special species, that the ecological 
consequences of our past deeds can be ignored”. 
19

 Traduzido do original: “(…) understanding of how humans have been affected by their natural 
environment through time, (…), how they have affected that environment and with what results”. 
20

 Sobre a questão do pensamento de que a natureza existe para servir ao homem, cf. THOMAS, Keith. O 
Homem e o meio natural. 3.ed. São Paulo: Cia. das Letras, 1988. 
21

 Porém, Paulo Henrique Martinez (2006, p.63) adverte que, ao transpor os limites de outras disciplinas, 
o pesquisador tem que ter em mente que “o desafio (...) é constituído, precisamente pela capacidade de 
dialogar com outras ciências sem descaracterizar a disciplina de origem”.   
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áreas do conhecimento humano no intuito de trabalhar um número maior de 

variáveis, que possibilitem maior inteligibilidade às suas questões. Isso só é possível 

graças a complexa e dialética rede de relações entre o homem e a natureza, o que 

impede a fixação a um único campo de conhecimento, resistindo às tentativas de “(...) 

colocar cercas disciplinares rigorosas”, evitando ora uma fabricação de “seus próprios 

métodos de análise” ora exigir que disciplinas que naturalmente sobrepõe seus limites 

“se conservassem dentro de suas próprias esferas” (WORSTER, 1991, p.214).   

Dessa forma, em linhas gerais, 

 
A História Ambiental é, portanto, um campo que sintetiza muitas 
contribuições e cuja prática é inerentemente interdisciplinar. A sua 
originalidade está na sua disposição explícita de ‘colocar a sociedade 
na natureza’ e no equilíbrio com que busca a interação, a influência 
mútua entre sociedade e natureza (DRUMMOND, 1991, p.194). 

 

 A ausência de uma metodologia própria sistematizada resultou em linhas de 

pensamento distintas e da necessidade de uma aproximação das ciências físico-

biológicas, que carecem da análise de questões sociais, e da introdução da natureza 

como agente histórico. Uma primeira corrente entende a História ambiental como 

uma história dos recursos naturais. Adota uma concepção mecânica e instrumental do 

meio ambiente, o qual serve como um “depósito” de suprimentos para o homem: “La 

historia se entiende como el desarrollo de nuevas técnicas con las que disminuir los 

riesgos provocados por el consumo y la escasez crecente de los recursos naturales” 

(ZARRILLI, 2002, p.90). Silvia Meléndez Dobles (2002) aponta a existência de duas 

outras correntes: uma que defende o determinismo físico-biológico da sociedade, ao 

se misturar a história humana com a história natural; e a que enfatiza os fluxos de 

energia, apoiada principalmente na Segunda Lei da Termodinâmica, no sentido de que 

há uma perda na disponibilidade de energia no meio ambiente e a cada fase histórica o 

homem forçosamente cria novas tecnologias, cada vez mais complexas, para que ele 

consiga extraí-la. 

Contudo, verifica-se um caráter eminentemente determinista nesses vieses de 

pensamento, criticado por alguns autores, cujos direcionamentos retiram 

completamente o valor cultural das sociedades com relação à natureza, separando-a 
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do homem (DRUMMOND, 1991; MELÉNDEZ DOBLES, 2002). Frederico Guilherme 

Bandeira Araújo (2003, p.289) aponta, por detrás dessas críticas, uma relação 

“marcadamente antropocêntrica”, com dois pólos: 

 
Os homens, no polo dominante, como seres superiores em função 
dos quais cada coisa e o todo existem, têm por essência a função de 
dominar e fruir o meio que vivem. A Terra, enquanto totalidade de 
expressão do meio mais imediatamente “a mão”, é pensada como 
um grande organismo, como um gigantesco ecossistema a ser 
conservado como usufruto. 
 

As tentativas de elaboração de outras linhas de pensamento acabaram por criar 

verdadeiros reducionismos ecológicos que tendem a fragmentar a História Ambiental, 

tomando um caminho contrário ao pensamento de uma das suas principais influências, 

como a Escola dos Annales, e, principalmente, como aponta Fra Urbano Paleo (2008), 

as obras do geógrafo cultural Carl Sauer22. Adrian Zarrilli (2002, p.90), por sua vez, 

conclui que: “La dinámica de las sociedades difícilmente pueda explicarse en función 

de esas leyes de funcionamiento de la naturaleza; ello es tan absurdo como pensar que 

pueden explicarse sin su influencia”. Os principais paradigmas, sistematizados por 

Paleo (2008), da História Ambiental consistem em: 

a) Determinismo ambiental: o meio físico é um fator que molda a forma de ocupação 

humana em determinada região, influenciando como a sua cultura foi se 

configurando para se adaptar ao meio; 

b) Possibilismo ambiental: as dificuldades impostas pelo meio natural permitem uma 

série de possibilidades de desenvolvimento humano. As relações entre o homem e 

a natureza são mais flexíveis.        

A pluralidade nas abordagens criadas pelos pesquisadores, em diferentes 

partes do mundo, resultou em várias definições sobre História Ambiental. Silvia 

Meléndez Dobles (2002) esboçou uma evolução conceitual do tema: Em 1967, 

Roderick Nash a definiu como o estudo dos contatos humanos, no passado, com o seu 

habitat total. Dez anos depois, Kendall Bailes acrescenta que, mais do que os contatos, 

                                                      
22

 Em linhas gerais, o pensamento de Carl Sauer enfatiza a influência mútua entre a paisagem e a cultura 
construída historicamente, identificando dois pontos: a valorização da relação do homem com a 
paisagem (ambiente), que por ele é formatada e transformada em habitat; e a análise dessa relação, 
sempre feita a partir da comparação com outras paisagens, formatadas de maneira orgânica (PALEO, 
2008). 
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deve-se analisar todas as relações entre as sociedades humanas e o ambiente natural, 

numa perspectiva histórica. Em 1994, Donald Worster teceu a definição mais aceita no 

âmbito acadêmico, na qual explora as formas pelas quais o mundo físico tem 

influenciado o curso da história humana e pelas quais as sociedades humanas têm 

pensado e tratado o seu entorno físico. Mart Stewart, posteriormente, retoma o 

pensamento de Worster, – “história do papel e do lugar da natureza na vida humana” 

– e vai além, afirmando que se trata também da história de todas as interações que as 

sociedades têm feito com o passado não-humano, em seu ambiente. 

Uma questão comumente analisada pela História Ambiental encontra-se 

associada à forma irracional da ação do homem sobre o ambiente, a devastação, 

definida como um meio de exploração dos recursos naturais, com quatro 

características: 

1) utilitarismo exacerbado de caráter predatório, perdulário, 
dilapidador e destrutivo; 2) drásticas intervenções nos ecossistemas 
muitas vezes irreversíveis (...); 3) fins mercantis, com rendimentos 
imediatos e elevados a curto prazo; 4) indiferença e ausência de 
racionalidade na manutenção dos estoques dos recursos explorados. 
(MARTINEZ, 2006, p.67-68). 
   

Contudo, a principal crítica aos enfoques elaborados por Worster e seu viés 

agrícola, segundo Willian Cronon (1993), é o fato de que a natureza, como uma 

definição historicamente complexa, não se ajusta ao limitado quadro proposto pelo 

pesquisador, por ser excessivamente materialista e não levar em consideração 

questões culturais ou a influência de relações abstratas como o poder do Estado, 

questões sociais, entre outros. Silvia Meléndez Dobles (2002) expõe outra crítica: a 

adoção do viés marxista, com a generalização dos modos de produção, o que implica 

na desconsideração de sistemas culturais diversificados existentes no mundo. O 

capitalismo analisado por Worster é mais um ethos do que um modo de produção, 

enfatizando mais a sua importância ética, moral e ideológica e menos o processo per si 

(CRONON, 1993). Logo, no momento em que Worster suprime o Estado como o 

principal gestor das intervenções, ele retira, por conseguinte, todas as relações de 

poder desse processo.  

Em comum, um dos principais eixos de análise do Historiador Ambiental 

consiste nas percepções e nos valores que as pessoas ou a sociedade têm sobre a 
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natureza. Algumas dessas idéias se tornam universais e duradouras, como a 

justificativa religiosa do predomínio do homem sobre a natureza, uma vez que, 

segundo Woster (1991, p.211) “as idéias são socialmente construídas e, portanto, 

refletem a organização das sociedades, os seus tecno-ambientes e as suas hierarquias 

de poder”. De qualquer modo, dentre as diferentes abordagens analisadas, a que mais 

se aproxima do escopo desse trabalho é a proferida por Carolyn Merchant (1980) e 

empregada por Paleo (2008, p.2) que define a História Ambiental como “a mudança de 

uma visão de natureza orgânica para uma mecânica, como resultado do uso da 

tecnologia, levando a uma ruptura na relação entre a natureza e as pessoas e, por fim, 

a sua destruição”.23   

Em relação ao Brasil, até a década de 1990, nenhum pesquisador brasileiro 

havia se declarado “historiador ambiental”, apesar de muitos aproximarem suas 

pesquisas das relações entre a sociedade e a natureza – como o historiador Sérgio 

Buarque de Holanda, o sociólogo Gilberto Freyre, o geógrafo Aziz Ab’Saber entre 

outros (DRUMMOND, 1991)24.  Amparado pelo pensamento agrário de Worster, José 

Augusto Drummond (1991) enfatiza que o pensamento historiográfico adotado no 

Brasil, até então, não era capaz de explicar as interações sociais que surgiram a partir 

da exploração dos recursos naturais, em determinados momentos históricos. Na 

realidade, o autor, influenciado pelo materialismo histórico, almejava buscar novas 

formas de explicação dos ciclos econômicos brasileiros, sugerindo um terceiro 

caminho entre a adoção do pensamento tradicional de ciclos econômicos “estanques” 

– isto é, fechados dentro de si, como o ciclo da cana-de-açúcar ou do café – e o de 

ciclos econômicos abstratos. Somente a partir de 2003, ensejou-se um estudo mais 

sistematizado dessa disciplina em construção no país. Até então, percebia-se uma 

“inexpressiva disponibilidade de instrumentos de trabalho e de bibliografia específica 

sobre as temáticas ambientais, particularmente no âmbito da história” (MARTINEZ, 

2007, p.15).  

                                                      
23

 Traduzido do original: “The change from a organic to a mechanical view of nature, as result of the use 
of technology, led to a disruption on the relationship between nature and people and, ultimately, to its 
destruction”. 
24

 As obras que possuem uma relação com o tema seriam, respectivamente: Monções (1945), Nordeste 
(1937) e O domínio morfoclimático das caatingas brasileiras (1974).  
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Se, para Drummond (1991, p.194), a contribuição da História Ambiental para o 

Brasil baseia-se na tentativa de entender “(...) o nosso passado e o nosso presente de 

país rico em recursos naturais e assolado por dívidas sociais”, Paulo Henrique Martinez 

delineia e aprofunda esta reflexão. Segundo esse autor (2006, p.29), houve uma 

idealização da natureza brasileira – a partir dos pressupostos de uma pretensa riqueza 

natural praticamente inesgotável – cuja difusão se deu pelas ciências naturais, desde o 

período colonial, sendo intensificada a partir do Império, “fortemente marcados seja 

pelo fantasioso seja pelo utilitarismo econômico”. Assim, e ainda de acordo com 

Martinez (2006, p.29-30), a contribuição deste novo campo disciplinar permitiria lançar 

luz sobre algumas mistificações legitimadoras da nossa realidade, principalmente a 

relação entre o “progresso *e+ dos benefícios ou malefícios do emprego da ciência e da 

tecnologia na ‘conquista’ da terra e da natureza”. 

Essa relação entre a ciência e a tecnologia e o meio-ambiente torna-se mais 

perceptível dentro do espaço construído da cidade. Entretanto, a História Ambiental 

possui certas limitações no seu aparato teórico-metodológico para analisar o espaço 

intra-urbano, o que permitiu a constituição de uma ramificação desta área de 

conhecimento, a História Ambiental Urbana.  

 

1.2 UMA HISTÓRIA CENTRADA NO EMBATE ENTRE O MEIO CONSTRUÍDO VERSUS 

MEIO NATURAL   

 Por incorporar questões ligadas mais às áreas inóspitas, ditas “selvagens”, ou às 

de plantio, a História Ambiental, inicialmente, deixou de lado a relação entre o meio 

natural e a cidade, tanto internamente quanto ao ser redor. Além das críticas já 

apontadas anteriormente, Christine Meisner Rosen e Joel Tarr (1994) afirmam que esse 

tipo de pensamento agro-ecológico reside numa preocupação em se estudar zonas 

rurais em detrimento de cidades e do seu meio natural. Esses autores entendem que a 

principal premissa se funda no entendimento de que o ambiente urbano não possui 

traços de elementos naturais. Ou seja, se constitui parte da cultura humana, uma vez 

que a Arquitetura, a Geografia Urbana e a História Urbana já discutem de forma ampla 

o meio construído. Porém, alguns teóricos urbanistas apontam, de modo geral, a 

impossibilidade de deixar de lado o aspecto ambiental nos seus estudos urbanos. Joel 
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Tarr (2001) afirma que, dentro das pesquisas em História Urbana, deparamo-nos com 

diversos momentos em que os moradores da cidade forçosamente lidaram com as 

forças naturais que ameaçariam, em diferentes aspectos, o modo de vida urbano. 

 Por outro lado, “a construção de cidades requer uma extensiva modificação de 

ecossistemas e criação de novas paisagens. A vida citadina estressa os recursos. (...) O 

trabalho na cidade gera novos tipos de relações entre a natureza e as pessoas” (KEYES, 

2000, p.381)25. Afinal, de acordo com Tarr (2001), o processo de fundação de uma 

cidade, por exemplo, se dá em função de certas características que propiciam ao 

homem meios de sustentar-se, como a proximidade à rios, à lagoas, à região costeira e 

solo adequado à pecuária e à agricultura. Posteriormente, os gestores urbanos 

reconfiguram áreas naturais adjacentes às áreas urbanizadas e, nessa ação, acabam 

por “alterar os ecossistemas biológicos urbanos (...), exterminando populações 

animais, eliminando espécimes de flora e fauna nativa e introduzindo novos e exóticos 

espécimes” (TARR, 2001, p.25). Em outras palavras, seria ilógico tratar a intervenção 

do homem na natureza somente por meio de processos agrícolas ou excluindo a 

construção de aglomerados urbanos e de cidades. Martin Melosi (1993 apud ROSEN; 

TARR, 1994, p.300, grifo do autor) conclui que “a exclusão das cidades do tema 

principal da História Ambiental parece ser mais um aparato retórico do que uma 

definição bem acabada”. 26  

Não se pode estudar apenas o meio urbano construído; igualmente deve-se 

analisar quais seus impactos sobre o meio natural existente originalmente e desse 

sobre a cidade. Por isso, Samuel Hays (1993 apud ROSEN; TARR, 1994), critica a visão 

unilateral de Worster, uma vez que o pesquisador deve estudar todos os aspectos de 

organização humana e a sua relação com o meio natural, principalmente relacionando 

a “extensão da pressão humana no meio ambiente e os efeitos destas pressões (HAYS, 

1998 apud TARR, 2001, p.33). Para tanto, a cidade se configura como um “‘Veículo 

Conceitual’ ideal para examinar estas questões, já que é o ‘ponto focal’ da congestão 

                                                      
25

 Traduzido do original: “City building required extensive modification of ecosystems and created new 
landscapes. City living stressed resources. (...). City work generated new types of relationships between 
nature and people”.  
26

 Traduzido do original: “The exclusion of the cities from the main theme of environment history seems 
to be more of a rethorical device than a well crafted definition”. 
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humana que produz um crescente peso ambiental e a fonte de novas idéias, valores e 

organizações para superar com essas questões” (HAYS, 1998 apud TARR, 2001, p.33)27. 

Em resposta a tais inquietações, delineia-se a História Ambiental Urbana, elaborada 

desde início da década de 1990 por pesquisadores norte-americanos e europeus 

(TARR, 2001; SCHOTT, 2004)28; influenciada principalmente pelas pesquisas sobre a 

infra-estrutura técnica urbana – especialmente as relacionadas ao saneamento – 

promovidas por Joel Tarr e Martin Melosi, a obra de Willian Cronon – “Nature’s 

Metropolis” – e os debates promovidos após a Conferência da Nações Unidas para o 

Meio Ambiente e o Desenvolvimento, realizado no Rio de Janeiro, em 1992 (SCHOTT, 

2004).29  

A adaptação e a aplicação da definição original proposta por Worster para 

História Ambiental originou, no que se refere à cidade, a seguinte definição: “O estudo 

do papel e do lugar da natureza na história da vida urbana” (ROSEN; TARR, 1994, 

p.301) 30. Três razões podem ser apontadas como justificativas para um viés de 

interpretação histórica pela questão ambiental urbana: a) trata-se de um campo 

acadêmico fértil, que propicia novos insights sobre a cidade e a sua relação com a 

natureza; b) configura-se como um domínio interdisciplinar, veículo de convergência 

entre diversas áreas do conhecimento, como a História Urbana, a História Ambiental e 

a História da Tecnologia, que possuem questões e objetos de estudos similares; e c) a 

sua relevância contemporânea a partir das reflexões sobre o uso atual do solo, o reuso 

de áreas industriais abandonadas, a preservação de bacias e lençóis aqüíferos, entre 

                                                      
27

 Traduzido do original: “extends of human pressures on the environment and the effect of these 
pressures” *…+ “ideal ‘Conceptual Vehicle’ to examine the issues because it is the ‘focal point’ of human 
congestion that produces increasing environmental loads and the source of new ideas, values and 
organization to cope with these issues”. 
28

 Acerca desta questão, Tarr (2001, p.33) esclarece: “By the 1990’s the study of the interactions of the 
city and the environment had reached a sustained momentum as reflected by the volume of publication 
and programmatic statements by major historians”. Neste período, pode-se destacar duas obras 
atribuídas como fundamentais para a configuração da História Ambiental Urbana: “The place of the city 
in Environmental History”, de Martin Melosi e publicado na Environmental History Review, em 1993 e a 
edição especial do Journal of Urban History, organizada por Christine Meisner Rosen e Joel Tarr, 
intitulado “The Environment and the city”, um ano depois. 
29

 Podem ser destacados os debates em torno da sessão dirigida por Christoph Bernhardt “Urban 
Environmental problem”, durante a Quarta Conferência Internacional de História Urbana, em 1998 e as 
três mesas redondas que ocorreram bienalmente entre 2000 e 2004 – respectivamente nas cidades de 
Clérmont-Ferrand, Leicester e Siena – que reuniram historiadores urbanos e ambientais (SCHOTT, 2004). 
30

 Traduzido do original: “The study of nature´s role and place in the history of urban life”. 
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outros (TARR, 2001). Dessa forma, adotou-se como um dos elementos norteadores o 

pensamento de Fra Urbano Paleo (2008, p.1), que a define como “(...) o estudo das 

interações entre culturas humanas e a natureza através do tempo e do espaço, 

examinando como o meio ambiente influenciou o processo histórico, e inversamente, 

como as pessoas reorganizaram e transformaram o seu meio usando tecnologia”. 31 

Apesar da confluência de esforços e da aparente homogeneidade nas linhas 

iniciais de pensamento que fundamentaram a História Ambiental Urbana, houve 

distanciamentos teóricos distintos. Ao contrário dos pesquisadores norte-americanos, 

os europeus – com sua forte tradição em História Urbana –, não precisaram impor essa 

nova área do conhecimento, uma vez que a primeira “se desenvolveu continuamente 

com ela, como uma de suas tendências entre outras” (MASSARD-GUILBAUD; 

THORNSHEIM, 2007, p.693)32. Além disso, outra característica apontada pelos autores 

foi a de que a História Ambiental Urbana Européia não se desenvolveu de forma 

homogênea: vários países adotaram posturas diferenciadas.  

Por exemplo, os pesquisadores alemães trabalhavam a questão de forma mais 

balanceada, ampliando temas e objetos e, principalmente, utilizando novas 

abordagens metodológicas; já entre os ingleses, verifica-se um paradoxo: não obstante 

terem sido os primeiros a se urbanizarem, esses, somente em período recente, deram 

atenção a essa temática; os franceses se ligaram à Escola dos Annales, mas a relação 

entre eles é problemática. É perceptível, de acordo com Geneviève Massard-Guilbaud e 

Peter Thorsheim (2007, p.694-695), que os franceses construíram uma história 

ambiental sem um sujeito histórico e/ou “como um obstáculo ao progresso humano: 

algo a ser domado ou derrotado”. 33 

Um dos primeiros temas a ser analisado pelos historiadores ambientais urbanos 

–constituindo-se, incialmente, como o principal – foi o saneamento básico, com ênfase 

no tratamento dado ao esgoto das cidades (PLATT, 1999) 34. Diversos trabalhos podem 

                                                      
31

 Traduzido do original: “(...) the study of the interactions between human cultures ante nature through 
time and space, examining how the natural environment had influenced the historical process, and 
conversely, how people have reorganized and transformed their environment using technology”. 
32

 Traduzido do original: “it developed concurrently with it, as one of its trends among others”. 
33

 Traduzido do original: “ (…) as a hindrance to human progress: something to be tamed or defeated” 
34

 A facilidade de acesso e disponibilização de fontes primárias referentes aos acervos de órgãos 
públicos que geriram as redes de abastecimento de água e tratamento e/ou destino do esgoto pode ter 
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ser apontados, como, por exemplo, a obra de Joel A. Tarr, The Search for the Ultimate 

Sink: Urban Pollution in Historical Perspective, de 1997. A preponderância dada ao 

saneamento, a partir do emprego de recursos financeiros e tecnológicos, revela que a 

“construção dessas redes também enfatiza o discernimento que elas não são 

resultados de uma evolução natural em direção a um progresso tecnológico” (SCHOTT, 

2004, p.521). Dentre outros temas, podem-se destacar também as questões 

relacionadas à poluição do ar, principalmente no tocante às conseqüências ambientais 

inerentes à Revolução Industrial, ao uso extensivo de combustíveis fósseis e carvão 

mineral e, posteriormente, à introdução e massificação do automóvel. 35 

Percebe-se que, na relação entre cidade e meio ambiente, a tecnologia surge 

como um intermediador e/ou uma ferramenta que integra esse processo. Sendo 

assim, não seria a História Ambiental Urbana uma História da Tecnologia? Num 

primeiro momento, há uma aproximação inicial com os pressupostos oriundos da 

História da Tecnologia36. Contudo, enquanto que essa analisa a evolução tecnológica 

per si, como uma “força ativa” que possui em sua essência a “manipulação da natureza 

para os anseios da humanidade” (STINE; TARR, 1998, p.604)37, aquela inclui o 

elemento social – principalmente quando incorpora um entendimento orgânico de que 

a cidade pode ser vista como um “metabolismo humano” – conceito derivado da 

Ecologia Humana (SCHOTT, 2004)38. Dentre suas variantes, Dieter Schott (2004) aponta 

                                                                                                                                                            
contribuído significativamente para propiciar profícuos estudos sobre este tema, além é claro do 
impacto direto destes equipamentos urbanos no meio ambiente. 
35

 Traduzido do original: “(...) making of these networks also drives home the insight that they did not 
result from a quasi-natural evolution towards technological progress”. Entretanto, percebe-se uma 
carência de estudos que vão além da degradação ambiental a partir da poluição das águas e do ar. Ao 
focarem somente nestas questões, os historiadores ambientais urbanos deixaram de lado outras 
“marcas” da cidade no meio ambiente: pântanos foram dragados, rios contidos e canalizados, morros 
arrasados e matas queimadas. 
36

 Inclusive, Jeffrey Stine e Joel Tarr (1998), afirmam, desde a década de 1950, existirem trabalhos – 
ainda incipientes e indiretos – que relacionam tecnologia, história e natureza. O tema girava em torno 
do processo de desenvolvimento tecnológico e as questões ambientais, mas sem um viés histórico. Se 
fosse possível determinar um marco histórico da confluência entre a História Ambiental e a História da 
Tecnologia, seria a sessão promovida durante a “Conference on critical problems and research frontiers 
in the history of science and history of technology, realizada em 1991, intitulada “Technology and the 
environment”. (STINE; TARR, 1998). 
37

 Traduzido do original: “(...) an active force”; “(...) the manipulation of nature for humankind’s end”. 
38

 A inclusão do elemento humano para se entender a Ciência e a Tecnologia tem como um dos 
principais articuladores, o filósofo francês, Bruno Latour. Ele defende a criação de uma “Antropologia 
das Ciências”, uma disciplina “situada na interseção da sociologia e das ciências exatas”, cujo objeto de 
estudo se refere aos “processos que emergem da inovação científica e técnica” (FREIRE, 2006, p.47). O 
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uma, em particular, como a que possui maior afinidade com a História Ambiental 

Urbana, trata-se do conceito de “Metabolismo Social” ligado a “colonização da 

Natureza”, modelo proposto no projeto coordenado pela professora Marina Fischer-

Kowalski, da Universidade de Viena, em 1997. 

Em linhas gerais, o modelo define o “metabolismo” de uma sociedade como o 

“somatório de todas as inserções e produções entre a biosfera/geosfera e a 

sociedade” – ou seja, caracteriza-se por ser “(...) grandes organismos de reelaboración 

y consumo de insumos trófico-energéticos y excretores de residuos” (FÉRNADEZ, 2003, 

p.41) –, enquanto que as intervenções de colonização da natureza se definem como “o 

somatório de todas as mudanças propositais feitas no sistema natural que orienta para 

tornar a natureza mais útil para a sociedade” (WINIWARTER, 2001 apud SCHOTT, 2004, 

p.523) 39. E não se limita somente ao espaço intra-urbano, já que pode ser empregado 

como um modelo útil também na “interação entre cidades e o seu interior”, uma vez 

que os “cidadãos necessitam de comida, água, combustível e materiais de construção, 

enquanto que as indústrias urbanas precisam de materiais naturais para seus 

propósitos de produção” (TARR, 2001, p.28).40 

A necessidade de obtenção e manutenção desses elementos – considerados 

essenciais para a vida do homem urbano – acarretou, portanto, em “esforços da 

                                                                                                                                                            
conceito central da obra deste filósofo francês reside na idéia de um “pensamento simétrico”, ou seja, 
que tanto a sociedade quanto a natureza devem ser explicados simultaneamente, sem haver uma 
preponderância de uma em detrimento da outra (FREIRE, 2006). Haveria, portanto, a construção de uma 
rede heterogênea de relações entre humanos e não-humanos mediada por objetos, constituídos a partir 
de avanços científicos. Assim, tal rede estabelecida entre a sociedade e a natureza, possuiria como um 
possível intermediador a técnica, instrumentalizada pelo desenvolvimento científico (FREIRE, 2006). 
Apesar de tentador, a inclusão do aparato teórico-metodológico de Latour esbarra em uma clara 
restrição ao escopo deste trabalho: a sua busca pelo estudo antropológico das redes possui uma clara 
contemporaneidade que impede o seu emprego num viés histórico. Em outras palavras, o pesquisador, 
de acordo com Latour, deveria acompanhar todo o processo de produção técnico-científica desde a sua 
concepção teórica, até o seu emprego prático, inclusive analisando as relações e tensões provocadas 
dentro da sociedade. Sem uma fonte primária consideravelmente completa, confiável e prolixa, isto 
seria um obstáculo que poria risco o sucesso do trabalho. Assim, apenas de forma provocativa, alguns 
elementos do pensamento de Latour acompanharão o desenvolvimento desta dissertação. Para maiores 
detalhes, incluindo a sua bibliografia, ver: <http://www.bruno-latour.fr/>.  
39

 Traduzido do original: “as the sum of all input and output between the biosphere/geosphere and 
society”; “as the sum of all purposive changes made in natural systems that aim do render nature more 
useful for society”. Os termos input e output, por serem bastante especializados e freqüentemente 
empregados em Informática, dificultou uma tradução mais precisa. 
40

 Traduzido do original: “interaction between cities and their hinterlands”; “urbanites require food, 
water, fuel and construction materials, while urban industries needs natural materials for production 
purposes”. 
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engenharia para manipular e controlar a natureza (...) flagrantes e muitas vezes 

monumentais” com “profundos e inevitáveis efeitos ambientais” (STINE; TARR, 1998, 

p.625)41. Entretanto, embora as similaridades e confluências encontradas nos objetos 

de estudo que relacionam a história, a ciência e a natureza, Stiner e Tarr (1998, p. 625-

626) reconhecem uma maior interlocução entre as suas áreas de conhecimento: 

“Apesar destas complexas histórias de transformações terem atraído uma atenção 

continuada por parte de historiadores da tecnologia e ambientais, raramente tem os 

pesquisadores dado igual consideração a tecnologia e ao meio ambiente como agentes 

de mudança”.42 

Para dar conta dessa confluência de áreas de estudo, as vertentes de pesquisa 

da História Ambiental Urbana se agrupam em quatro pontos de estudo: a) a análise do 

efeito das cidades no meio ambiente; b) a análise do impacto do meio ambiente na 

cidade; c) o estudo da responsabilidade social desses impactos e efeitos para mitigar 

os problemas ambientais; e d) o exame do meio construído e sua gestão e lugar na 

vida do homem, dentro de um contexto físico (ROSEN; TARR, 1994; TARR, 2001; 

SCHOTT, 2004)43. Essas vertentes, principalmente as duas primeiras, explicitam 

claramente a interação do homem com o meio ambiente, mas deve-se atentar para 

suas limitações: 

Hasta determinados umbrales, diversos mecanismos de tipo técnico 
y social nos permiten acomodarnos en nuestro entorno natural, 
paliando la incidencia de aquellos aspectos que pueden ser 
prejudiciales en algún grado. Sin embargo, sobrepasados estos 
umbrales, las formas de adaptación pueden mostrarse insuficientes, 
derivándose de ello efectos seriamente prejudiciales para los grupos 
humanos (GARCIA-TORNEL, 2001, p.19).  

 

                                                      
41

 Traduzido do original: “the engineering efforts to manipulate and control nature (...) blatant and often 
monumental, the ecological effects inescapable and often profound”. Para este trecho, optou-se por 
uma maior liberdade de tradução, sem, contudo, verificar uma perda de sua essência. 
42

 Traduzido do original: “Although these complex stories of transformations have attracted the 
sustained attention of technological and environmental historians, rarely have scholars given equal 
consideration to technology and the environment as agents of change”. Sendo assim, Stine e Tarr (1998) 
elencam cinco vertentes que possibilitam a combinação entre essas duas áreas de conhecimento: a) 
cidade e meio ambiente; b) saúde pública e ocupacional; c) indústria e manufatura; d) recursos naturais; 
e e) política e meio ambiente. 
43

 Inclusive, Dieter Schott (2004), aponta os dois primeiros como os mais importantes e mais estudados 
entre os historiadores ambientais urbanos, devido principalmente as questões ligadas às “redes 
estruturais da cidade”, com nítida preocupação acerca da “cidade subterrânea”. 



1 .  P o r  u m a  H i s t ó r i a  A m b i e n t a l  U r b a n a  | 40 

 

Logo, o entendimento entre a relação entre meio físico e a cultura humana – 

representada materialmente, sobretudo, pela cidade – reveste-se de uma dialética 

restrita e com particularidades que não podem ser descartadas como variáveis. Assim, 

é possível determinar um ponto de partida para se compreender as ações de 

intervenção do homem, seus alcances e limitações, além dos obstáculos e entraves, 

imposto pelo meio natural. Isso se dá por meio da superação destes e como se 

promoveu esse processo a partir do emprego de técnicas e tecnologias – que se 

coadunam com os objetivos propostos inicialmente por essa pesquisa. Entretanto, há 

um preço a se pagar: as forças elementares da natureza só podem ser contidas 

condicionalmente, ou seja, apenas com a manutenção dos esforços humanos e 

emprego contínuo de recursos materiais, pessoais e financeiros. 

Com o desenvolvimento dessa área de conhecimento, houve uma ampliação de 

temas ainda pouco explorados pelos pesquisadores como o papel das considerações 

ambientais na política econômica das cidades; os padrões de uso de solo urbano, além 

de considerações sociais entre a vida familiar, o meio ambiente e o Direito Ambiental 

(TARR, 2001). Além desses pontos, dois cenários inter-relacionados encontram-se 

nessa vertente: o meio natural que circunda a cidade, e que pode gerar tanto 

inspiração como resignação, e o nível de conscientização dos cidadãos e das 

instituições públicas (HAYS, 2002). Isso decorre do fato de que a história urbana 

encontra-se intimamente ligada à sua história ambiental. Afinal, as cidades sempre 

dependeram dos seus arredores para usufruir os recursos naturais disponíveis e utilizar 

as terras para a sua expansão, na medida em que a população crescia.  

Ademais, a forma de ação humana sobre o meio ambiente só é possível graças 

à adoção de uma determinada técnica capaz de sobrepor os obstáculos naturais. Por 

definição, técnica seria “mais do que uma aplicação prática das teorias científicas, (...) 

era a própria ‘ciência’, congregando forças e agindo sobre as matérias-primas da 

natureza de modo a contentar as necessidades e desejos do homem” (SÁ, 2006, p.94). 

Por isso, o homem, ao promover esse avanço sobre a natureza “(...) continuamente 
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transformou as paisagens naturais e criou micro-climas locais e ecossistemas 

biológicos dentro das cidades” (ROSEN; TARR, 1994, p.301) 44.  

Contudo, essa ação não se limita simplesmente à apropriação do espaço físico. 

Outras atividades determinam a marca do homem na natureza, como a canalização de 

rios, a construção de barragens, pontes e outras vias de circulação e o destino do lixo 

produzido e dos dejetos da cidade. O resultado dessa interferência é a degeneração 

ambiental, mais proeminente perto dos aglomerados urbanos. Portanto, o 

crescimento das cidades sobre áreas naturais, nas palavras de Paulo Henrique 

Martinez (2007, p.23) torna-se um tema recorrente para o historiador ambiental 

urbano, já que “o exame de distintos impactos dos processos econômicos e sociais no 

mundo natural também possibilita a realização de novas pesquisas (...), tanto sobre a 

degradação quanto sobre a regeneração ambiental”. 

 Certamente, os elementos naturais – como visto anteriormente – se integram à 

vida urbana e tornam-se determinantes no processo de urbanização. Entretanto, 

existem outras interferências, nem sempre benéficas, como a luta contras as forças da 

natureza, cuja dimensão vai desde as pragas urbanas até catástrofes e desastres 

naturais45. Inclusive, alguns dos diversos problemas ambientais que atualmente 

assolam o mundo inteiro não se configuram como conseqüências de ações humanas 

em curto prazo, mas, sim, como frutos de um longo processo histórico de 

intervenções, quando, em dado período, ou não havia consciência das repercussões 

futuras ou simplesmente não se dava importância às mesmas. Porém, nem sempre o 

foco de estudo dos historiadores ambientais urbanos trata dos aspectos negativos da 

relação entre a cidade e a natureza. A partir das percepções e das representações, 

esses pesquisadores podem analisar as formas de preservação ambiental promovidas 

por grupos sociais e instituições governamentais que fomentar políticas e/ou uma 

                                                      
44

 Traduzido do original: “(...) continually transformed natural landscapes and created local 
microclimates and biological ecosystems within cities”.  
45

 Pode-se citar, como exemplo, inundações, secas, fome, tornados, entre outros. Inclusive, é 
importante destacar que, principalmente no século XX, a capacidade técnica humana de intervenção no 
meio ambiente pôde provocar ou induzir estes “riscos”, como bem define Francisco Calvo Garcia-Tornel 
no seu livro, Sociedades y Territorios en riesgo, de 2001. Segundo o autor (2001, p.19), tais riscos 
ambientais “tienem su origen en el uso de la tecnología, como elemento creado para la transformación 
del médio”, além da “propia organización y las relaciones entre grupos humanos”. 
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ideologias diversas com o intuito de moldar o pensamento dos cidadãos sobre a 

natureza. 

 A História Ambiental Urbana traz para o debate ambiental atual uma dimensão 

histórica do processo de degradação ambiental, que necessita de uma reflexão sobre 

como gerir a cidade e os seus recursos naturais. Demonstra, igualmente, que nem 

sempre se empregou o “melhor” ou a “mais avançada” tecnologia ou técnica, uma vez 

que, em muitos casos, o critério adotado sofreu por influências financeiras, por 

indisponibilidade de conhecimento técnico especializado, bem como por interesses 

políticos. Por consequência, Dieter Schott (2004, p.526) afirma que, em muitos casos, 

as soluções adotadas se tornaram, atualmente, inadequadas, já que, durante a sua 

conformação, possuiu “efeitos culturais distantes para além do seu período de 

implementação primária”. 46  

 Por último, existe a necessidade de se aprofundar na relação entre o homem e 

o meio natural e os instrumentos intermediadores desse processo, uma vez que se 

envolvem numa lógica de constante dependência e tensão. Isso se dá graças as 

modificações promovidas no meio ambiente que “(...) definiram o contexto físico no 

qual a maioria das pessoas e muitos organismos não-humanos viveram. Assim, o meio 

construído, através dos seus efeitos e interação com o meio ambiente, é parte da 

história ambiental da Terra” (ROSEN; TARR, 1994, p.307)47. Em face dessa questão, 

percebe-se que, durante a Idade Contemporânea, a relação entre o homem e o meio 

natural alterou-se significativamente. Isso acarretou em diversas transformações na 

representação e no modo do homem intervir no espaço natural, principalmente no 

que se refere ao meio construído, sendo o objeto de análise do próximo capítulo. 

                                                      
46

 Traduzido do original: “(...) cultural effects far beyond their period of primary implementation” 
47

 Traduzido do original: “(...) have defined the physical context in which most people and many on 
human organisms have lived. Thus, the build environment, through its effects upon and interaction with 
the natural environment, is part of the Earth´s environmental history”.  



 

2. A in(ter)venção da(na) natureza:  
séculos XVIII e XIX 
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Um dos objetivos da História Ambiental Urbana é compreender a complexa 

relação entre o homem da cidade e o meio natural, com frequência denominado de 

natureza, conforme visto no capítulo anterior. Contudo, tornou-se via-de-regra o 

emprego desse termo para representar um conjunto de organismos da fauna e da flora 

existentes num determinado espaço físico. E o que seria então essa “natureza”? Trata-

se, logicamente, de uma palavra – usada constantemente em nosso dia-a-dia – dotada 

de significados diversos. De fato, é tão comum seu uso que ela surge em nossos 

discursos com certa “naturalidade” e muitas vezes não se procura problematizar seu 

sentido original. De forma mais precisa, Maurício de Brito Cunha Valadares (2009, 

p.75) afirma – a partir de uma reflexão proposta por Robert Lenoble (1969) – que, 

“como todas as palavras que designam uma ideia muito geral, a palavra natureza 

parece clara quando a empregamos, mas, quando sobre ela refletimos, parece-nos 

complexa e talvez mesmo obscura”.48 

Regina Horta Duarte (2005) defende que o termo natureza é uma criação 

cultural, e, portanto, humana. Segundo essa autora (2005), existe, na realidade, 

                                                      
48

 Praticamente em todos os materiais bibliográficos utilizados para este trabalho sobre História 
Ambiental, por exemplo, adotaram o termo “Natureza” sem uma crítica ao seu emprego ou nenhuma 
exortação às suas limitações ou uma conceituação que a possa definir. Cf. FOUCAULT, Michel. As 
palavras e as coisas. 8. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999; LENOBLE, Robert. História da ideia de 
Natureza. Lisboa: Edições 70, 1969. 

Não são eles claras evidências 
De que entre os muros da cidade o homem retém 

Sua sede inata, inextinguível 
Das cenas rurais, compensando essa perda 

Com truques vários, o melhor que pode?  
[...] 

E eles que jamais passam as fronteiras de tijolos 
Para abraçar os campos e encher os pulmões de ar 
Sentem ainda o ardor do instinto; sobre as cabeças 

[...] 
Pranteia os campos, da ordem com que inventa 

Um furtivo olhar à natureza, quando não mais a tem 
Cowper apud Thomas Keith, 1996  
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diversas naturezas, em sentidos amplos, de acordo com o que se busca de significante 

na construção de um determinado discurso. Assim, ela pode ser entendida como um 

espaço geográfico no qual o homem não interviu ou que se encontra preservada em 

sua condição original. Em ambos os casos, trata-se de uma construção representativa, 

utilizada para contrapor aos espaços já modificados pelo homem49. Em outras 

palavras, “não é dada diretamente pela percepção, mas é construída historicamente e 

discursivamente”, ou seja, “não é ‘natural’, mas criada como se fosse natural” 

(STEPAN, 1993, p.495-496 apud TORRÃO FILHO, 2007, p.48, grifos da autora). 

Para Carlos Walter Porto Gonçalves (2008), o conceito de natureza não pode 

ser empregado sem uma problematização do seu sentido, uma vez que se trata de 

uma construção social, idéia compartilhada também por Regina Duarte e Nancy Leys 

Stepan. Segundo ele, toda sociedade, toda cultura cria e institui uma determinada 

ideia de sobre a mesma: 

 
A natureza se define, em nossa sociedade, por aquilo que se opõe a 
cultura. A cultura é tomada como algo superior e que conseguiu 
controlar e dominar a natureza. Daí se tomar a revolução neolítica, a 
agricultura, um marco da História, posto que com ela o homem 
passou da coleta daquilo que a natureza ‘naturalmente’ dá para a 
coleta daquilo que se planta, que se cultiva(GONÇALVES, 2008, p.26-
27). 

 

Convém destacar que desde a Idade Antiga (4000 a.C a 476 d.C), a humanidade 

possuía uma estreita ligação com o espaço ao seu redor, construindo e tecendo 

relações e representações. Afinal, “o uso de recursos naturais pelas sociedades 

humanas tem, (...), uma longa trajetória histórica, na qual permanece a utilização de 

algum desses recursos, muitos sob novas formas, (...), ao passo que outros são 

seguidamente substituídos” (MARTINEZ, 2006, p.47)50. Entretanto, não cabe aqui fazer 

                                                      
49

 A definição de representação entende-se como, “a presentificação de um ausente, que é dado a ver 
segundo uma imagem, mental ou imaterial que se distancia no mimetismo puro e simples e trabalha 
com uma atribuição de sentido” (PESAVENTO, 1995, p.02). A essas palavras, a autora acrescenta Roger 
Chartier que trabalha a questão da representação diferenciando o representante e o representado. 
Nesse sentido, Chartier articula uma relação de classificação da realidade conforme a construção de um 
determinado grupo. No caso, representa-se a natureza como algo criado a partir de um determinado 
olhar sobre ela. 
50

 Os exemplos dados pelo autor seriam, respectivamente, a terra e a madeira, e as fontes de energia e 
de matéria-prima. 
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uma dialética inversa e se expor ao risco de uma regressão infinita no tempo, como 

bem alertou Bernard Lepetit (2001), ainda que, em determinados momentos, algumas 

pequenas – e rápidas – incursões a períodos anteriores ao que foi estudado sejam 

necessárias. Para o escopo deste trabalho toma-se como ponto de partida a Idade 

Contemporânea51, momento no qual o homem começa a mudar a sua percepção, de 

mítico-religiosa a técnico-científica, sobre o que há em sua volta e a sua relação com a 

natureza, conceito que ele mesmo criou. 

 

2.1 A NATUREZA A SERVIÇO DO HOMEM 

Em fins do século XVIII, o homem passou por uma transformação mental na sua 

relação com ao meio natural, principalmente quando “las observaciones acumulativas 

y la intuición de muchas generaciones habían situado en una perspectiva nueva la idea 

del hombre como modificador de la naturaleza” (GLACKEN, 1996, p.645). Michel Serres 

(2005, p.27) chega mesmo a afirmar que ela desapareceu após o período 

renascentista, uma vez que “ao passar de deidade para conceito, (...), a natureza 

passou a significar o conjunto das propriedades essenciais de um ser ou de uma coisa; 

ao definir a natureza desse modo, a metafísica afirmava que conhecia a sua realidade 

antes mesmo de analisar as suas propriedades”. 

Se, antes, o homem possuía laços de dependência com uma “deidade”, o 

desenvolvimento científico, aliado à centralização política advinda dos Estados 

Nacionais – entre outros fatores – permitiram o surgimento de um “novo” homem na 

Era Contemporânea. A floresta, vista como um lugar de temor, passou a ser um local 

usado e moldado pelo homem conforme as suas necessidades, ao mesmo tempo em 

que a cidade ultrapassava a antiga murada medieval e se espraiava para fora dos seus 

limites originais. Não é à toa que, mais tarde, no Iluminismo, um dos temas centrais 

abarcaria justamente a vitória do homem sobre a natureza, ao empregar em suas 

                                                      
51

 Por definição, e por comodidade didática, os historiadores delineiam a Idade, ou Era, Contemporânea 
como o período atual da História da humanidade e tem como ponto inicial o ano que eclodiu a 
Revolução Francesa, 1789, até os dias atuais. 
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obras literárias terminologias bélicas e agressivas, tais como “posse”, “conquista”, 

“domínio” entre outras. 52  

Logo, o homem da Idade Contemporânea buscou legitimar o seu papel de ser 

superior perante o meio natural. E essa justificativa, paradoxalmente, se construiu a 

partir da ótica religiosa. O principal argumento utilizado pelos intelectuais do período 

encontra-se nas primeiras passagens do livro de Gênesis, que delineia claramente qual 

seria o papel do homem e da natureza: 

 
E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa 
semelhança; e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos 
céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que 
se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem: à 
imagem de Deus o criou; homem e mulher os criou. E Deus os 
abençoou, e Deus lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a 
terra, e sujeitai-a; e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves 
dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra.  

E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, 
que está sobre a face de toda a terra; e toda a árvore, em que há 
fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo o animal 
da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo o réptil da terra, em que há 
alma vivente, toda a erva verde será para mantimento; e assim foi. 
(Ge 1:26-30, grifos nossos). 

 

O homem, desde a Antiguidade, sempre associou a Natureza às suas crenças53 

e essa visão se reforçou com o teocentrismo do mundo medieval. Contudo, o 

                                                      
52

 Todo esse pensamento tem origem no século XVII, quando floresce uma filosofia calcada no 
racionalismo e no cientificismo, e que vai buscar no racionalismo de Descartes as origens do mundo e do 
conhecimento. A partir do cientificismo de Descartes, da sua ordem mecanicista e materialista do 
mundo – pois, para ele, o mundo consiste em “matéria em movimento” – surgem, numa lógica dialética, 
as teorias empiristas que vão afirmar ainda que o homem encontra-se no centro do mundo e no cerne 
do conhecimento. Contudo, tanto o mundo como o conhecimento se baseiam em dimensões do 
sensível, ou seja, para se materializarem como verdade, como realidade para o homem, estas 
precisavam ser experimentadas e decodificadas. Inicia-se então uma batalha contra as filosofias que 
buscavam a verdade a partir da meditação, da reflexão pura e simples, buscando explicar o mundo sem 
serem capazes de vivenciá-lo, elaborando conceitos. O conhecimento científico, também chamado de 
“verdade”, devia ser, então, utilizado para instrumentalizar o homem no domínio do meio natural. Logo, 
a natureza precisava ser entendida, descoberta e experimentada para então servir ao homem e ser 
dominada por ele. Para um entendimento, mesmo que de forma breve sobre a evolução do 
pensamento natural europeu, com destaque a Portugal, ver PRESTES, Maria Elice Brzezinski. O século 
dos jardins. In: MARTNEZ, Paulo Henrique (org.). História Natural Paulista: temas, fontes, métodos. São 
Paulo: SENAC, 2007, p.133-146. 
53

 O jardim do Éden é um exemplar nesse sentido, apesar de entender que esse pensamento não se 
constitui nenhuma novidade às civilizações pré-cristãs e a sua relação com o Bosque Sagrado. Ver, por 
exemplo, COULANGES, Fustel. A Cidade Antiga. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 
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pensamento contemporâneo não abandonou esse raciocínio. Pelo contrário, buscava-

se, a partir dos preceitos bíblicos, tanto por parte de católicos, pelos reformados como 

os aliados a preceitos clássicos, formas de legitimar a sujeição do meio natural ante o 

homem, afinal “o predomínio humano tinha, portanto, lugar central no plano divino” 

(THOMAS, 1996, p.23). O cristianismo, então, se apoiava numa distinção entre o 

natural e o convencional e na diferenciação platônica, em linhas gerais, de alma e de 

corpo para defender sua concepção de que o homem não pertence à natureza, mas 

seria fruto da graça divina. Paralelamente, imporia também uma ideia de que essa 

mesma natureza, justamente por ser uma criação divina, desempenharia um papel 

específico dentro do projeto de Deus: a subserviência dela ao homem. 

 O antropocentrismo e a observação empírica do período pareciam confirmar 

justamente isso. Criava-se um pensamento de que os animais e as plantas foram 

criados por Deus para o uso e conveniência humana. Destarte, amalgamaram-se 

preceitos bíblicos a um pensamento racionalista no qual o primeiro criava alicerces 

morais para o uso dos recursos naturais, e cujos avanços técnicos e científicos 

corroboravam esses ideais. É interessante apontar que essa visão de que o homem 

tinha livre permissão de intervir no mundo terreno como bem quisesse teria, como 

consequência, uma degradação ambiental numa escala antes impensável, notada 

principalmente a partir da Segunda Revolução Industrial. Haveria, sem dúvida, um 

distanciamento religioso, mas esse seria de fundamental importância para “inocentar” 

o homem da sua ação predatória. E mesmo quando o “plano divino” se transfigurava 

num “plano natural” (GARCIA-TORNEL, 2001), o ideário do século XIX parece manter a 

mesma conotação de superioridade humana; mas, se antes era Deus que assim 

determinava, agora cabia ao próprio homem atribuir a si esse papel. 

Se, por um lado, progresso e civilização sempre se configuravam como palavras 

comumente associadas ao período contemporâneo – no qual o homem dependia 

quase que exclusivamente dos recursos naturais para manter-se –, por outro, os 

preceitos religiosos creditavam ao homem o seu poder de gerir os recursos naturais 

conforme unicamente a sua necessidade. Por isso, durante os séculos XVIII a XIX, 

diversos pensadores e religiosos travaram debates no sentido de demonstrar e explicar 

o porquê da existência da fauna e flora e qual o seu papel nas suas relações com a 
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humanidade, principalmente para proveito do último. A justificativa da sujeição da 

natureza partia-se, por conseguinte, da noção de que não apenas os recursos naturais 

podiam ser livremente despendidos, mas também da idéia de permissibilidade do 

homem para moldá-la: “o mundo era plástico, apto a ser adaptado e modelado” 

(THOMAS, 1996, p.34).  

 O meio natural constituía, portanto, não apenas um local para retirar o 

sustento ou extrair produtos necessários a vida humana; tratava-se, igualmente, de 

um extenso laboratório onde os cientistas, de diversos ramos do conhecimento, 

poderiam se dedicar aos estudos e às tentativas de transformar plantas e animais em 

verdadeiros produtos para o uso do homem. O utilitarismo se configurava como o 

objetivo real da ação humana sobre a natureza, já que ela existia tão somente para seu 

usufruto. 

Assim, cada vez mais, o homem deixava de se perceber como mero 

componente do ecossistema terrestre. O antropocentrismo garantia a ele uma 

superioridade, dada as suas condições de pensar e de sentir, características únicas e 

distintas, como se pensava, de outras espécies. Entendia-se que, por possuir tantos 

“dons” e “privilégios”, o homem estava tão dissociado da natureza que esse 

distanciamento permitiria a sua coisificação, “tornada ‘outra’, autônoma e 

independente de qualquer relação com os desejos afetivos do homem (...)”. Ao mesmo 

tempo em que “(...) ela poderia ser possuída, e mesmo subjugada” (SILVA, 2005, p.44), 

construía-se a percepção do homem como ser superior e, portanto, dominante54. 

Assim, o século XIX assistiu uma nova forma de intervenção na natureza: “ela não seria 

mais simplesmente explorada, mas seria cada vez mais intensiva e deliberadamente 

modificada” (REICHHOLF, 2008, p.165).  

Essa ação desmedida e predatória concorreria com outra visão sobre o meio 

ambiente. Na visão dos românticos, a natureza se tornou novamente uma deidade 

com um papel eminentemente sentimental e simbólico no momento em que o homem 

deixava as áreas rurais em direção à cidade, uma vez que “quanto mais distante do 

                                                      
54

 Pode-se até pensar em uma analogia ao pensamento Darwinista e a questão da seleção natural que 
culminaria num darwinismo social e, como conseqüência, nas teorias raciais que entraram em voga a 
partir de fins do século XIX. 
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campo vivem as pessoas, mais idealizada se torna a sua visão de natureza” 

(REICHHOLF, 2008, p.167). Essa idealização, como se verá adiante, possui duas 

características distintas: primeiro, a ênfase ao belo e, segundo, serviria para o usufruto 

do homem civilizado. Isso reforça, assim, a tese de que as elites, ao partirem para o 

hinterland não desejavam um “retorno às suas origens”. Seja como for, todas essas 

visões sobre o meio natural possuem como ponto de origem a cidade que, a partir da 

Idade Contemporânea, reuniria grande parte das atividades humanas – principalmente 

as intelectuais. Além disso, percebe-se na cidade a essência de toda uma construção 

imagética sobre a natureza, inserida dentro do meio urbano. 

 

2.2 A CIDADE: SÍNTESE DO PENSAMENTO HUMANO SOBRE A NATUREZA 

Com relação ao meio urbano, convém ressaltar algumas considerações iniciais 

acerca da sua relação com a o meio ambiente. Dentro de uma concepção quase 

universal, a cidade se configura como uma das principais obras do engenho humano. 

No entanto, em linhas gerais, até a Idade Média, a cidade ocidental se encontrava 

limitada e confinada dentro dos muros. Concebia-se que do lado de fora da proteção 

garantida por eles, o mundo natural e selvagem oferecia ao homem apenas o 

desconhecido e o perigo. Conforme apregoou Jaques Le Goff (1992, p.15), a muralha 

se constituía no “elemento mais importante da realidade física e simbólica das cidades 

medievais”. 55  

Entretanto, posteriormente, o processo de crescimento da cidade ocidental – 

impulsionado pelas atividades comerciais – atravessou suas muralhas e os que lá se 

fixaram pertenciam, sobremodo, a uma burocracia ligada à contabilidade capitalista 

(MUMFORD, 2004). Dentro dessa cidade, as principais mudanças se centraram na fuga 

dos aparatos capitalistas (como as casas de câmbios, armazéns, manufaturas, etc.) 

para os subúrbios, com o objetivo de se livrar das restrições municipais; ou, ao 

permanecer nas áreas centrais, optava-se por demolir e/ou ocupar antigos 

logradouros sob uma nova lógica de exploração econômica. Esse processo refletia a 
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 Mais adiante, o autor afirma que na relação entre o homem e a natureza, nesse momento, já estaria 
se construindo uma percepção de uma natureza sob a forma de um constructo dentro da cidade: “(...) o 
que permanecia de ‘natureza’ não passava de uma ‘imitação’ sofisticada da natureza”. (LE GOFF, 1992, 
p.15.)  
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necessidade de uma maior liberdade, dessacralizada, que favorecia ao burguês e, ao 

mesmo tempo, permitia ao as atividades ligadas ao capitalismo se espraiassem para 

além dos muros da cidade. 

O domínio dessa cidade pelos interesses fundiários – a terra se tornava nesse 

momento um produto especulativo – se deu pela criação de novos bairros e do 

surgimento de loteamentos e “quanto mais densa a ocupação, mais elevada a renda; 

quanto mais elevada a renda, maior o valor capitalizável da terra” (MUMFORD, 2004, 

p.453). Essa ótica capitalista, segundo Lewis Mumford (2004), agiria sobre a cidade e 

seria uma das principais responsáveis pela sua dinamização, assim como pelo aumento 

demográfico e pelo desenvolvimento econômico. 

É importante enfatizar que a expansão física de uma cidade não pode ser vista 

como um mero ato espontâneo dos seus habitantes, uma vez que diversas motivações, 

muitas vezes deliberadas, podem concorrer como elementos norteadores desse 

processo. Além disso, a cidade, entendida como uma construção humana, jamais se 

encontra plenamente terminada, sendo gradualmente modificada na medida em que 

seus atores sociais também se transformam56. Esses atores sociais também vão 

desenvolvendo novas formas de interação com o ambiente por meio dos outros 

atores. Porém, tal mudança não se processa unilateralmente. A cidade e o espaço 

natural no seu entorno, quando moldados pelas mãos dos homens, também incidem 

numa mudança decorrente da mentalidade e do próprio papel do homem sobre o 

espaço construído e sobre a natureza ao seu redor. 

O avanço sistemático da cidade sobre as áreas circunvizinhas, a transformação 

de áreas incultas em terras agro-pastoris e – ou em áreas de mineração, no caso inglês 

–, promoveram uma rápida degradação ambiental. Ademais, a cidade também se 

transformava em um local onde se concentrava, na visão de Peter Hall (2005), o que 

havia de melhor, e principalmente, o de pior no homem. Como resultado, propiciou o 

advento de um pensamento na qual a visão de natureza se aproximava ao “Éden 

terrestre” no qual coube ao homem o papel de agente deturpador, que degenerava o 
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 No caso, ator social seria definido como “(...) um coletivo de pessoas ou, no seu extremo, uma 
personalidade que, atuando numa determinada realidade, é capaz de transformá-la. Para tanto, é 
fundamental que ele tenha controle sobre os recursos relevantes, tenha uma organização minimamente 
estável e um projeto para intervir nessa realidade”. (GUIMARÃES, 2001, p.157). 



2 .  A  I n ( t e r ) v e n ç ã o  d a  ( n a )  n a t u r e z a :  s é c u l o s  X V I I I  e  X I X   | 52 

 

meio ambiente (TORRÃO FILHO, 2007). Consequentemente, concorreria ao viés 

antropocêntrico uma vertente antropofóbica, calcada no pensamento hobbesiano, e 

anti-urbana, uma vez que “concebe a intervenção humana na natureza como algo 

sempre degradante e maléfica e considera que as cidades são sempre as ‘vilãs da 

natureza’, que degradam o meio ambiente, as relações sociais e humanas” (SILVA, 

2005, p.111). 57  

O resultado consistiu num florescimento de uma nova sensibilidade de 

preservação, para o usufruto da aristocracia de fins do século XVIII e por todo o século 

XIX, influenciada sobremaneira pelos intelectuais, que concebiam novas formas de se 

pensar a natureza58. Somente no final do século XVIII, afirma Horacio Capel (2002), 

surgia a tendência de unir o cultivo sistemático ao reflorestamento de áreas 

degradadas para criação de lugares de vivência. À medida que florescia no novo 

homem o ideal urbano, esse faria diversas tentativas de buscar a natureza dentro e 

fora da cidade. 

A cidade européia ocidental da Idade Contemporânea, grosso modo – então 

plenamente consolidada e cujas características há muito divergiam do campo – dava 

indícios do alto preço a ser pago pela civilização e pelo progresso que a acompanhava. 

A poluição no ar, o lixo e esgoto nas ruas e o aumento e concentração dos vícios 

morais – como, por exemplo, o jogo e a prostituição –, levariam as classes de maior 

poder aquisitivo a uma fuga da cidade. A palavra de ordem, então, se resumiria na 

expressão Fugere Urbem. 59  

Dois pontos importantes devem ser analisados sobre esse movimento de fuga 

para o campo. Primeiramente, quando os nobres europeus partiram para o campo, 

não buscavam refúgio em casebres rústicos, mas em verdadeiras ilhas citadinas nas 

quais eram garantidos todos os luxos e confortos que uma casa na cidade poderia 

oferecer. O homem saía da urbe, contudo, a cidade permanecia dentro de si. Segundo, 
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 Regina Horta Duarte (2005), citado por Almicar Torrão Filho (2007, p.49) resume qual seria esse 
pensamento hobbesiano: “o homem se percebe como um ser naturalmente competitivo, econômico, 
bélico e destrutivo que o contrato social deve conter através de regras estabelecidas”. 
58

 Sobre o pensamento dos intelectuais e a questão da natureza, cf. GLACKEN, Clarence. Huellas em la 
playa de Rodas, Barcelona: Del Serbal, 1996 – principalmente a terceira e quarta parte do livro.  
59

 Para uma percepção da vida urbana e industrial, cf. HALL, Peter. Cidade da noite apavorante. In: 
______. Cidades do Amanhã. São Paulo: Perspectiva, 2005. 
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esse subterfúgio não simbolizava um retorno às suas origens ou raízes ancestrais; 

Configurava-se mais como um escapismo dos males citadinos, reforçado pela 

conotação de um campo idealizado, perfeito, ainda não maculado pelos “males 

capitalistas”. A paisagem que se procurava no âmbito rural se tornava tentadora para 

os que viviam sob a nova ordem manufatureira que as cidades impunham ao homem. 

O contraste entre a vida rural e a urbana tornou-se, assim, um tema recorrente e 

tradicional, principalmente na literatura, sendo bastante utilizado o ideário do 

primeiro para expor as mazelas do segundo. 60 

Num sentido inverso, trazer a natureza para o espaço intra-urbano não se 

constitui num processo novo61. Horácio Capel (2002) sugere que o desejo de 

incorporá-la dentro dos limites urbanos vem desde a Idade Antiga – e sempre com 

uma estreita relação à noção de paraíso. Posteriormente, a cidade capitalista 

retomaria e construiria uma estreita ligação com a natureza, mas sob novos desígnios. 

A partir de meados do século XVIII, o ideal de embelezamento ultrapassou o entorno 

do palácio e se ampliou para a cidade e, por meio de projetos de arquitetos e 

urbanistas, houve diversas intervenções, notadamente nos jardins e nos passeios 

públicos. Segundo Benedetto Gravangnuolo, o uso da vegetação se tornou um 

elemento determinante na composição urbanística: 

 
Sin embargo, habrá que esperar que al Essai de Laugier para encontrar 
una explícita y sistemática teorización de la referencia naturalista 
como técnica , antes aún que como alegória, del diseño de la ciudad, 
teorización que abre paso a la concepción “ilustrada” de la dialéctica 
urbana (GRAVAGNUOLO, 1998, p.29)62. 

 

                                                      
60 Cf. WILLIANS, Raymond. O Campo e a Cidade: Na história e na literatura. São Paulo: Cia. das Letras, 
1989. 
61

 A definição de intra-urbano, aqui exposta, se aproxima da proferida por Flávio Villaça (2001, p.20) que 
o entende com um espaço “estruturado fundamentalmente pelas condições de deslocamento do ser 
humano, seja enquanto portador da mercadoria força de trabalho, como no deslocamento 
casa/trabalho,seja enquanto consumidor, reprodução da força de trabalho, deslocamento casa-
compras, casa-lazer, escolas, etc”. 
62

 De acordo com a Enciclopaedia Britannica, o ensaio que o autor menciona seria o Essai sur 
l’architecture, publicado na França, em 1753, de autoria de Marc-Antoine Laugier, jesuíta francês que 
defendia um retorno ao racionalismo e a simplicidade nas construções. Cf. ENCICLOPAEDIA Britannica. 
Classiscism (1750 – 1830). Disponível em: 
<http://www.britannica.com/EBchecked/topic/32952/Westernarchi-tecture/47376/Clas-sicism-1750-
1830#ref=ref489229>. Acesso em: 10 ago. 2009. 
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O meio natural dentro da cidade se tornaria, então, na horta (ou pomar) e no 

jardim – e mais tarde, se transformaria no passeio público, a partir do século XIX. Esses 

locais denotavam atividades de exposição, ostentação e de contemplação e até o final 

da primeira metade do século XX, “(...) los parques y jardines se consideraban las 

únicas expresiones de la presencia de la naturaleza en la ciudad” (FADIGAS, 2009, 

p.34). Ademais, Leonel Fadigas (2009) ainda esclarece que as áreas verdes 

circundantes, por não possuir uma organização formal, não eram consideradas como 

estruturas urbanas e, portanto, não possuíam nenhuma ligação com a cidade. Percebe-

se, também, que, durante os séculos XVIII e XIX, o jardim passou de um capricho 

aristocrático para o usufruto de todas as camadas da sociedade (THOMAS, 1996; 

FADIGAS, 2009). 

Porém, os espaços anteriormente naturais agora transformados em jardins 

teriam contornos próprios, os quais motivaram diversas discussões de que como se 

apresentaria dentro do perímetro urbano. De qualquer forma, deveria se submeter 

mais uma vez aos caprichos do homem, com a imposição do alinhamento e da 

Figura 03 – Perfil de vias públicas e planta do parque Montsouris, França, século 
XIX. A régua submetia as áreas verdes à ortogonalidade racional cartesiana e a 
aparente natureza no seu “estado natural”, escondia, na realidade, sua 
artificialidade.  
Fonte: PICCON, 2001, p. 100. 
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racionalidade no cultivo e no plantio das árvores e das flores. Vislumbrava-se o jardim 

como um pequeno mundo no qual o homem se tornaria o senhor absoluto cuidando-o 

e tratando-o “(...) tal como os animais de estimação, (...) criadas em condições 

artificiais, submetidas por completo aos caprichos do homem” (THOMAS, 1996, p.287). 

Esse pensamento é também defendido por Capel (2002, p.277): “(...) durante el siglo 

XVIII la naturalidad del paisaje no significa realmente el paisaje tal como se encuentra. 

(…). Se trata, pues, de un paisaje natural modelada por la acción humana”. Percebe-se 

que a inserção da natureza na cidade, nesse momento, somente se daria a partir de 

preceitos racionalistas e artificiais. Assim, seu papel consistiria simplesmente num 

elemento de valor decorativo, dominado e controlado – tal qual um projeto 

arquitetônico de uma edificação. 

Essa percepção do meio natural era calcada em uma linha de pensamento que 

perpassou as questões religiosas e as científicas e perdurou nos séculos seguintes. A 

natureza se tornara um objeto no qual o homem poderia manusear, moldar, criar ou 

destruir. Ou seja, construía-se a ideia de uma artificialidade de algo que se queria 

entender como natural. Logo, para o homem urbano da Idade Contemporânea, 

prevaleceria o rigor estético dos jardins que possuíam duas facetas distintas: 

 
Por un lado, a través del jardín puede intentarse la imitación y la 
reproducción, lo que supone un intento de reconstituir la naturaleza 
cerca del hombre, y el sentido constituir un empeño válido. Por otro, a 
la vez, ese intento puede ser juzgado negativamente, al representar un 
mal sucedáneo de la naturaleza en sí misma, la cual en realidad no 
puede ser imitada. (CAPEL, 2002, p.292). 

 

O século XIX traria outras mudanças do espaço natural dentro das cidades, uma 

vez que o jardim logo se consolidou como um equipamento público, tornando-se as 

praças e os bulevares nas áreas centrais das cidades. Fora o aspecto das novas práticas 

de sociabilidade em áreas públicas, havia também as questões higienistas, ambas 

emergentes devido à aceleração da expansão urbana, à grande aglomeração 

populacional e a todos os problemas decorrentes. Dessa forma, a natureza retomou o 

papel de redentora da saúde humana. Outro fator que merece destaque são as praças 

arborizadas tidas como espaços de práticas de recreação e de lazer, controladas 

socialmente, bem adequadas a um governo preocupado com as comoções sociais 
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trazidas pelas revoluções industriais. Criavam-se também hortos botânicos e 

zoológicos, lugares acessíveis a todas as camadas da sociedade. Pode-se até dizer que 

a Natureza encontrava-se, agora, ao alcance de todos. 

Concomitantemente, os detentores dos meios de produção capitalistas se 

configuraram como os principais agentes interventores no espaço natural na cidade. 

Primeiramente, a pressão e a especulação imobiliária incidiram fortemente nas áreas 

verdes com o intuito de lucrar com os loteamentos e a criação de novos bairros. 

Segundo, retomou-se o ideal da fuga da cidade insalubre, utilizando áreas verdes 

“virgens” como fator de atração. Nesse momento, surgiu uma concepção moderna de 

subúrbio, com a valorização de áreas naturais e de baixa densidade demográfica 

(MUMFORD, 2004).  

Outra concepção que se pode perceber, em fins do século XIX, é a de um 

aparente desapreço à cidade, ao mesmo tempo em que muitos buscavam criar uma 

ligação entre a cidade e o campo com o intuito de reunir o que havia de melhor dos 

dois mundos. Diferentemente dos subúrbios, os planejadores urbanos tencionavam 

construir um novo tipo de cidade. Tais movimentos, denominados de Utopias Urbanas, 

tiveram como um dos principais expoentes Ebenezer Howard, o qual entendia que 

“(...) la solución debía venir a través de las ‘Ciudades-jardín’, en que las que esta 

naturaleza amonestada desempeñaría el papel del campo en la ciudad” (CAPEL, 2002, 

p.353). 63 

Esse ideal de Cidade-jardim incorporou a meio natural como elemento 

essencial da vida urbana64. Mais do que um mero atrativo ou redentor dos males 

humanos, vislumbrava-se a natureza como o fator componente e interdependente do 

homem, em uma coexistência simbiótica – mas que ainda sofreria uma grande 

                                                      
63

 A título de explicação: de acordo com Keith Thomas (1996, p.245), a noção de Cidade-jardim não se 
constitui como uma idéia contemporânea, mas sim de autoria de John Evelyn, em 1661. Percebe-se que 
as concepções de incorporação do campo na cidade e das tentativas da união destes dois mundos, 
aparentemente tão díspares, já encontravam defensores desde meados do século XVII.  
64

 Sobre a questão das Cidades-Jardins de forma mais aprofundada, cf. HOWARD, Ebenezer. Garden 
cities of to-morrow. 3.ed. London: Faber&Faber, 1949; BEEVERS, Robert. The Garden city Utopia: a 
critical biography of Ebenezer Howard. New York: St. Martin´s Press, 1988; CAPEL Horário, El jardin 
paisagista y su influencia en el diseño urbano: el camino hacia la ciudad jardín. In: _____. La Morfologia 
de las ciudades: Sociedad, cultura y paisaje urbano. v.1. Barcelona: Del Serbal, 2002, p.339-373; e HALL, 
Peter. A solução cidade-jardim: Londres, Paris, Berlin, Nova York (1900-1940). In: ______. Cidades do 
Amanhã. São Paulo: Perspectiva, 2005. 
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intervenção humana nessas áreas naturais – atrelada a práticas sociais e a uma 

economia auto-suficiente. Ou seja,  

 

Uma cidade projetada para uma vida saudável e indústria; do 
tamanho que seja possível uma vida social em toda a sua amplitude, 
mas que não seja uma cidade grande; cercada por um cinturão rural; 
toda a terra pertencerá ao domínio público ou administrado pelo 
bem da comunidade(...). (OSBORN, 1949, p.26).65 

 

 Porém, embora as propostas fossem 

implantadas com relativo sucesso na sua fase 

inicial, logo se reconfiguram de Cidades-jardins 

para Bairros-jardins ou Subúrbios-jardins, 

diferentemente da sua concepção inicial, com 

resultados desastrosos, como bem lembra 

Peter Hall (2005). Ademais, no momento de 

sua concepção, o objetivo consistia numa 

forma de encontrar um meio de relacionar as 

atividades humanas a uma vida mais próxima à 

natureza, mas também existiam sobre ela os 

mesmos mecanismos de controle e 

conformação encontrados nos pequenos 

jardins e nas praças arborizadas 

Essa busca, um tanto quanto paradoxal, 

de aprovação religiosa, durante a Idade 

Contemporânea, que tanto a sociedade quanto 

o governo, do mundo ocidental – cada vez mais 

laico –, demonstra que nem sempre os 

processos históricos são pontuados por rupturas, mas que existem linhas de 

continuidade que se estendem e se mantém. Apesar da consolidação do pensamento 

racionalista e, principalmente do viés iluminista, como a base do conhecimento 

                                                      
65

 Traduzido do original: “(…) a Town designed for healthy living and industry; of a size that makes 
possible a full measure of social life, but not larger; surrounded by a rural belt; the whole of the land 
being in public ownership or held in trust for the community”. 

Figura 04 – Cidade de Letchworth, 
Inglaterra. A proposta dos arquitetos 
Unwin e Parker segue o pensamento 
de Camillo Sitte que propunha o 
traçado orgânico próprio à escala 
humana com referência as cidades 
medievais. 
Fonte: HOWARD, 1949, p.105. 



2 .  A  I n ( t e r ) v e n ç ã o  d a  ( n a )  n a t u r e z a :  s é c u l o s  X V I I I  e  X I X   | 58 

 

europeu contemporâneo, em vários momentos, um “exame de consciência” se fazia 

necessário para que o homem se livrasse da culpa pela destruição do meio ambiente. 

Para tanto, precisava-se, primeiro, construir uma idéia de natureza com o 

intuito de afastar a cultura humana do meio natural, uma vez que a mesma “era algo a 

ser inventado, ou a ser reconhecido como alteridade distinta a integrar o universo 

humano” (CARVALHO, 2003, p.26). Essa construção atendeu a diversas demandas 

sociais e econômicas e propiciou não somente o seu usufruto como também o ímpeto 

de moldar e recriar, enxertar novas formas. Em outras palavras, o que antes se 

concebia como algo selvagem, inóspito e caótico deveria, portanto, ser transformado, 

domesticado, organizado e produtivo, ou seja, num “(...) meio agradável de impor a 

ordem humana ao mundo natural desordenado” (THOMAS, 1996, p.304). A natureza 

dentro do espaço intra-urbano da cidade exprimia, assim, uma síntese do pensamento 

humano sobre o meio natural: algo moldado e/ou construído conforme os gostos e as 

modas que deveria servir ao homem como forma de prazer e de serventia. Vê-se, a 

partir da Idade Contemporânea, uma profusão de jardins cultivados e podados, de 

árvores alinhadas nas ruas e avenidas, criando belos bulevares e passeios públicos. O 

homem sempre buscou a natureza para si, mas somente encontrou um natural 

artificial, criado por ele mesmo.  

E esta incessante busca, destruição e preservação do meio natural, no meio 

urbano, se espalharia da Europa para os diversos países que se espelhavam nela. No 

Brasil, mesmo com a exuberância vegetal, quase intocada, e abundância de recursos 

naturais, prevaleceu a necessidade de se integrar ao cenário internacional e aos 

modelos tidos como “civilizatórios”. Tais idéias encontraram vazão num um país que 

ansiava fugir do seu passado colonial, principalmente a partir de fins do século XIX. 

Para tanto, delineou-se, a partir das elites políticas e econômicas, uma série de 

medidas mais ou menos sistematizadas – praticamente a constituição implícita de um 

“projeto” de modernização que tinha o progresso do país como meta – levado adiante 

pelos propagandistas basilares dos princípios positivistas: os engenheiros e os médicos 

que se transformariam, assim, em agentes interventores perfeitamente qualificados 

para agirem metodicamente nas cidades e nas suas “áreas verdes”, assunto do 

próximo capítulo. 



 

3. Politécnicos, Ciência e Natureza no Brasil 
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Antes de adentrar no tema proposto a este capítulo, se faz necessário tecer 

algumas breves considerações sobre as motivações que nortearam uma série de 

medidas – mais ou menos homogêneas – de melhorias urbanas que plasmavam 

diversas cidades brasileiras, a partir de fins do século XIX. De modo geral, houve uma 

incidência direta no espaço intra-urbano, transformando-o por meio de intervenções 

tecnicistas e amparado, inicialmente, por um ideal médico-sanitarista, mas que, na 

realidade, era a tradução do pensamento capitalista agindo no país.  

Esse pensamento provocou modificações no modo de viver do homem da 

Idade Contemporânea no sentido de recusar as formas tradicionais de convívio em 

nome da Mudança, que se tornou uma das palavras de ordem deste período. Por isso, 

Marshall Berman (2007, p.29) afirmou que as contínuas e sucessivas transformações, 

iniciadas nos últimos anos do século XIX, resultaram numa “nova paisagem, altamente 

desenvolvida, diferenciada e dinâmica, na qual tem lugar a experiência moderna”. Essa 

“experiência” que fala Berman é o resultado concreto de “um processo particular de 

Modernização” (HARVEY, 1993, p.97), entendida como uma ação preparatória para a 

introdução do capitalismo na vida do homem, principalmente a partir do advento da 

Segunda Revolução Industrial.  

Dentre os vários aspectos que a Modernização pode influir na realidade 

humana encontra-se a alteração na forma de vivenciar a cidade e na relação dessa com 

Deitado eternamente em berço esplêndido, 
Ao som do mar e à luz do céu profundo, 

Fulguras, ó Brasil, florão da América, 
Iluminado ao sol do novo mundo! 

Do que a terra mais garrida, 
Teus risonhos, lindos campos têm mais flores; 

"Nossos bosques têm mais vida," 
"Nossa vida" no teu seio "mais amores". 

Hino Nacional Brasileiro 
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os espaços naturais na tentativa de dominá-los e/ou explorá-los, segundo uma base 

racional e objetiva, com fins específicos: acúmulo e reprodução do capital (HARVEY, 

1993; SOMEKH, 1997). Contudo, no momento em que “a humanidade domina a 

natureza, o homem parece escravizar-se a outros homens ou à sua própria infâmia” 

(MARX, 1978 apud BERMAN, 2007, p.29). A cristalização das relações humanas dentro 

da cidade possui, como um dos seus elementos, um valor estético do espaço que, em 

vários momentos, era remodelado e, por isso, empregou-se a “destruição criativa” 

como a essência da modernidade (HARVEY, 1993). A importância dessa destruição se 

daria em arrasar sistematicamente o que se considerava velho, antigo – e, portanto, 

atrasado – para dar lugar ao novo, ou seja, ao que se considerava moderno. Por isso, 

não foi à toa que as ações do Barão de Haussmann, na França – entre os anos de 1852 

a 1870 –, do plano de expansão de Barcelona, em 1859, proposto do Idelfonso Cerdá 

ou nos esforços empreendidos por Otto Wagner para se construir a Ringstasse 

vienense, entre 1860 a 1890, os elevassem ao patamar de heróis ao demolirem os 

velhos espaços medievais, transformando-os em bulevares, largas avenidas e belos 

edifícios em nome da estética moderna. 66 

No que refere ao Brasil, a necessidade de aproximação com o mundo europeu 

concorreu para a vinda dos ares modernos que varreriam as cidades da sua “poeira” 

colonial e, principalmente, afastá-las-iam do meio natural. Se até o período imperial, 

os aglomerados urbanos brasileiros nada mais eram do que centros administrativos, 

com uma presença marcante de um manto verde e luxuriante, os ideais ditos 

modernos denotavam uma visão cosmopolita na qual o espaço físico-geográfico 

deveria ser submetido a novos princípios – como o estético. Por isso, os intelectuais 

brasileiros, ao respirarem os novos ventos, acreditavam que as,  

 
intervenções públicas (que no século XIX recebiam o nome de 
‘melhoramentos’, numa alusão otimista à capacidade humana de 
corrigir os ‘males da natureza’ pelo emprego da técnica) eram 
indispensáveis para combater a insalubridade que contribuía para o 
alto número de mortes na cidade, mas também para promover o que 
se chamaria à época ‘aformoseamento’” (ARRAIS, 2009, p.163-164). 

                                                      
66

 Para entender melhor as ações promovidas nessas cidades, ver PICON, Antoine. Racionalidade técnica 
e Utopia: a gênese da Haussmannização. In: SALGUEIRO, Heliana Angotti (org). Op. cit., p.65-102; 
SCHORSKE, Carl E. Viena fin-de-siécle: política e cultura. 3. reimpr. São Paulo: Schwarcz, 1990. 
MAGRINYÀ, Francesc; MARZÀ, Fernando. Cerdà, 150 años de modernidad. Barcelona: FUTICIE, 2009. 
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Imbuídos do pensamento moderno e fazendo apologias à necessidade de 

intervenção nas cidades, os engenheiros despontam como os agentes capazes de dar 

respostas propositivas, entre os séculos XIX e XX. Esses profissionais possuíam como 

motivação a busca pelo progresso, definida por Raimundo Arrais, (2009, p.159) como 

uma “ideologia que associa técnica e ciência a serviço do capitalismo” e cujo ponto 

máximo de sua realização culminaria no se considerava ser a civilidade, ou seja, na 

aproximação do modelo europeu. Esse processo corresponde á “necessidade 

constante do capitalismo de buscar aumento de produtividade, por meio de avanços 

tecnológicos e organizacionais” (SOMEKH, 1997, p.33) e, grosso modo, delineou ações 

deliberadas no sentido de transformar o aspecto colonial das cidades brasileiras. 67 

 Portanto, ao reunir interesses de aproximação do Brasil com a Europa, com 

intenção de adotar seus modelos de vida e de uso da cidade, e de interesses 

econômicos de inserção do país no cenário capitalista mundial, o poder político 

vigente promoveu intensas transformações. E para isso, se utilizaram, como principal 

forma de ação, do emprego de profissionais qualificados que não existiam em suas 

fileiras. Neste momento, tais profissionais, oriundos da Inglaterra e da França, 

convergiam para o solo brasileiro, trazendo-os consigo conhecimentos técnicos e o 

modo de viver europeu.  

 

3.1 A TÉCNICA E O CONHECIMENTO A SERVIÇO DO PROGRESSO  

A vinda da Família Real à América Portuguesa propiciou muito mais do que a 

abertura dos portos às nações amigas. Também facilitou a entrada de cientistas 

estrangeiros – anteriormente proibida68 – que buscavam, sobretudo coletar espécies e 

espécimes para os jardins botânicos europeus. No rol de especialistas, cita-se nomes 
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 A Europa sofreu um rápido crescimento urbano, com melhorias estruturais e maior circulação de 
pessoas e de mercadorias graças à sua industrialização. Certamente, trouxe também à tona graves 
problemas sociais que não caberia analisar nesse presente trabalho. Vale destacar que os modelos 
estrangeiros sempre foram adaptados às necessidades da elite brasileira. Assim, a indústria, um dos 
fatores de desenvolvimento urbano europeu, não se incorporou, inicialmente, como uma ação 
modernizante no país, mantendo-se, assim, o viés agrícola de monocultura de exportação – Plantation – 
como a sua principal fonte econômica.  
68

 Até 1808, o Pacto Colonial em vigor na América Portuguesa impedia a entrada tanto de mercadorias 
que não fossem provenientes de Portugal como o acesso de estrangeiros sem o consentimento da 
Coroa Lusitana.  
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como Johan Emanuel Pohl, Von Martius e Saint-Hilaire os quais, além de explorar 

rincões desconhecidos da mata brasileira, legaram importantes observações da vida 

cotidiana na colônia. 69 

Entretanto, no que diz respeito à inserção do país no processo de 

Modernização, em fins do século XIX, verifica-se a atuação predominantemente 

inglesa. Esses, nas palavras de Gilberto Freyre (2000, p.101) “estão ligados como 

nenhum outro povo aos começos de modernização das condições materiais de vida do 

brasileiro: das condições de produção, habitação, transporte, recreação, comunicação, 

iluminação, alimentação e repouso entre nós”. Porém, não se pode deixar de lado a 

contribuição e a influência francesa no país. Sua principal área de ação englobou a 

formação educacional das elites brasileiras fomentando uma aproximação e uma 

adoção de vários costumes oriundos de Paris – como no caso da Belle Époque 

brasileira. Assim, percebe-se, grosso modo, a constituição de duas vertentes dentro do 

processo de formação cultural brasileira: a visão pragmática inglesa traduzida pelos 

seus engenheiros e a educação formal francesa, personalizada pelos bacharéis e 

beletristas70. O resultado deste amálgama se constituiu, assim, na formação da elite 

intelectual brasileira. 71 

Na medida em que a influência estrangeira se acentuava em diversas esferas da 

sociedade brasileira, igualmente eram transformadas sua percepção e suas formas de 
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 Sobre o olhar estrangeiro na América Portuguesa, ver TORRÃO FILHO, Amilcar. A arquitetura da 
alteridade: a cidade luso-brasileira na literatura de viagem (1783-1845). 2008. Tese (Doutorado em 
História), IFFCH, São Paulo, 2008. 
70

 Verifica-se, no século XIX, que a formação técnica no país se deveu muito mais ao modelo da École 
Polythenique – que será discutido a posteriori – do que influência da engenharia inglesa. Contudo, é 
interessante lembrar que, em São Paulo, a partir de 1887, vicejava-se fundar uma Escola de Engenharia 
segundo modelo norte-americano e sob a supervisão da Igreja Presbiteriana. Seis anos mais tarde, 
lançava-se a pedra fundamental da Escola de Engenharia do College Mackenzie. Cf. GARCÊS, Benedicto 
Novaes. O Mackenzie. São Paulo: Presbiteriana, 1970; MACKENZIE 126 anos: valores acima do tempo. 
São Paulo: Instituto Presbiteriano Mackenzie, 1997.    
71

 O termo “intelectual”, empregado para esse grupo – formado principalmente por médicos, 
engenheiros e educadores – tem-se como justificativa que os mesmos costumavam ir além das suas 
linhas de atuação, uma vez que pretendiam, então, “formular uma visão geral e um modelo explicativo 
para o país, postulando caminhos e soluções para o que acreditavam ser a viabilização de um projeto 
nacional” (KROPF; HERSCHMAN; NUNES, 1996, p.8). Ou, numa abordagem mais geral, considerava-se o 
intelectual como “(...) sendo aquele que se reconhece e é reconhecido pelos outros como tal” 
(HERSCHAMN, 1996, p.12).  Também se pode pensar em adotar o termo “intelectual-cientista” do 
Micael Herschamn (1996), uma vez que se destacaria pela sua “atuação (...) que extrapola a produção 
científica, realizando obras abrangentes, de cunho teórico, sociológico e literário” (HERSCHAMN, 1996, 
p.12).  
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intervenção sobre o meio natural. O pragmatismo empiricista do século XIX, no qual a 

ciência e a técnica passam a ser considerados pontos focais na vida do homem 

acarretou na fragmentação da natureza em diversas áreas do conhecimento – biologia, 

química, física, etc. Isto acabou por dissociá-la ainda mais de uma visão orgânica, 

transformando-a em um objeto quantificável. Logo, “a idéia de uma natureza objetiva 

e exterior ao homem, o que pressupõe uma idéia de homem não-natural e fora da 

natureza, cristaliza-se com a civilização industrial inaugurada pelo capitalismo” 

(GONÇALVES, 2008, p.35). 

No decorrer do século XIX, o Brasil intensifica o estabelecimento de vínculos 

mais estreitos com a economia capitalista e percebe-se a influência de países como a 

Inglaterra, principalmente, no que diz respeito à introdução de equipamentos 

modernos. Gilberto Freyre (2000, p.62) sintetiza esse momento em poucas palavras: 

“quase tudo era técnica ou iniciativa britânica”. De todos os equipamentos 

introduzidos no país, destaca-se a locomotiva como símbolo maior de admiração e 

empolgação o qual também se refletia na figura do engenheiro ferroviário inglês, no 

qual “(...) se condensou principalmente a mística brasileira de enxergar na Inglaterra 

um país de mágicos” (FREYRE, 2000, p.62) 72.  

A introdução da ferrovia alteraria drasticamente a paisagem natural do país. Em 

outras palavras, “em alguns pontos do Brasil, sabe-se que a construção de estradas de 

ferro se assinalou por notáveis vitórias da técnica sobre a natureza” (FREYRE, 2000, 

p.128, grifos nossos). Seja com o intuito de avançar para regiões ermas ou para criar 

uma linha de comunicação e circulação entre as cidades, muito se deve ao 

conhecimento técnico utilizado pelos engenheiros ingleses na elaboração de projetos e 

na execução das estradas de ferro. Era inevitável a associação entre a ferrovia e o 

progresso, uma vez que o aspecto físico da máquina, e o caminho de ferro que 

percorria, serviam como uma verdadeira tradução para o plano concreto os ideais que 

apregoavam as elites, conforme assinalado por Simone Kropf (1996, p.85, grifos 
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 Essa mítica do engenheiro afetaria e deslumbraria principalmente as crianças que, no século XIX, se 
voltariam “(...) mais para os ingleses modernos que para os antigos romanos; e mais entusiasmados 
pelos assuntos de técnica e de mecânica que pelos de filosofia ou de direito, de teologia ou de retórica” 
(FREYRE, 2000, p.60-61).  A partir da observação de Gilberto Freyre, pode-se inferir que essa admiração 
juvenil determinaria os rumos profissionais em idade adulta e numa apologia ao papel que o engenheiro 
– sobretudo o civil – teria sobre a sociedade brasileira em fins do século XIX. 
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nossos): “a marcha percorrida através de um traçado racional, linear e ordenado, em 

cujos trilhos evolui-se aceleradamente em direção a um objetivo fixo já pré-

determinado em sua própria construção bem-orientada, ou seja, a civilização”. 

O entusiasmo e a empolgação pelas ferrovias contagiariam também o 

pensamento das elites, que viam nas estradas a concretização do seu desejo pelo 

progresso e pela civilização. Por exemplo, durante a inauguração da primeira estrada 

de ferro do país, a D. Pedro II – em 1858 – o Jornal do Comércio noticiou que “(...) a 

máquina devorara o espaço, através dos campos e por entre animais espantados” 

(FREYRE, 2000, p.117). Pensamento esse traduzido e difundido por diversos 

intelectuais que encampariam diversas ações com o intuito de propagandear as 

virtudes do progresso. Assim, a busca pela modernização do país era um ato 

eminentemente patriótico, tão diferente do antigo pensamento colonizador 

português, que via na colônia apenas como uma terra a ser plantada. 

 

3.2 “AQUI, SE PLANTANDO TUDO DÁ...” 

Os elementos naturais sempre marcaram a realidade brasileira, uma vez que 

tais características imprimiram e nortearam ações e intervenções em seu solo. Ao 

narrar as notícias para o monarca de Portugal, Pero Vaz de Caminha descrevia os 

primeiros contatos dos europeus em terras desconhecidas e discorria sobre a 

exuberância natural das terras recém-descobertas: 

 
Esta terra, Senhor, parece-me que, da ponta que mais contra o sul 
vimos, até à outra ponta que contra o norte vem, de que nós deste 
porto houvemos vista, será tamanha que haverá nela bem vinte ou 
vinte e cinco léguas de costa. Traz ao longo do mar em algumas 
partes grandes barreiras, umas vermelhas, e outras brancas; e a terra 
de cima toda chã e muito cheia de grandes arvoredos. De ponta a 
ponta é toda praia... muito chã e muito formosa. Pelo sertão nos 
pareceu, vista do mar, muito grande; porque a estender olhos, não 
podíamos ver senão terra e arvoredos -- terra que nos parecia muito 
extensa (CAMINHA, 1817, 1963, s.p.). 73 
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 A Carta de Pero Vaz de Caminha, escrita em maio de 1500, e considerada pelos historiadores, a 
certidão de nascimento do país, foi publicado somente em 1817, dado o segredo com que Portugal 
sempre envolveu os relatos sobre sua descoberta. 
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As diversas dificuldades encontradas no processo de colonização da América 

Portuguesa a relegaram, nas primeiras décadas do século XVI, a um papel secundário 

nas atividades econômicas lusitanas. Desapontados por não terem encontrado, de 

imediato, metais preciosos, os portugueses, então, aproveitaram as grandes reservas 

naturais para empreendimentos extrativistas. Como conseqüência, poucos estudos 

científicos foram realizados na colônia, cujas missões exploratórias se resumiam mais 

para o conhecimento da extensão das terras e na busca por ouro e diamantes. 

Somente a partir do século XVIII, foi que o pensamento científico europeu 

começaria “(...) a se voltar sistematicamente para o mundo natural, além das suas 

fronteiras” (DEAN, 2004, p.134)74. Conforme visto no capítulo anterior, o homem 

contemporâneo começara a rever o seu pensamento sobre o meio físico. Se, 

inicialmente, ele se voltou ao meio natural ao seu redor, conseqüentemente sua 

atenção também se fixaria nas regiões coloniais ultramarinas. Os portugueses, 

entretanto, pouco se detinham sobre as possibilidades de estudos sistematizados 

acerca da natureza de sua maior colônia. Em 1759, ensejaram-se os primeiros estudos 

– esparsos e difusos – sobre a agricultura, a fauna e flora brasileira e somente 13 anos 

depois, fundou-se a Academia Fluminense com o intuito de se estudar Ciências 

Naturais (DEAN, 2004). 

 Cabe observar que, inicialmente, as primeiras pesquisas de teor científico que 

tratam da flora brasileira se limitaram às tentativas de introdução de espécies vinda do 

Oriente – notadamente especiarias – que ajudariam a dinamizar a economia da colônia 

e não de suas potencialidades. E tentativas essas, muitas vezes infrutíferas devido ao 

desconhecimento ora do manejo, ora de problemas de aclimatação das plantas. De 

qualquer forma, prevalecia-se a manutenção de atividades pecuniárias voltadas às 

necessidades do mercado externo, sem a preocupação de introdução de novos 

produtos ou de gêneros nativos que pudessem substituir itens comercializados na 

Europa. Esse pensamento pode estar por trás da adoção de medidas que 
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 Em 1834, o Marquês de Abrantes, Miguel Calmon du Pin e Almeida assim dissertava sobre o 
pensamento europeu acerca da natureza: “os homens ilustrados e os povos mais cultos têm olhado para 
as árvores como o mais belo ornamento da natureza e como os entes, na ordem vegetal, mais 
necessários à vida do Homem” (ALMEIDA, 1834, p. 88-92 apud PÁDUA, 2004, p.235). 
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desestimulavam a busca por potencialidades “nacionais”, como o exemplo dado por 

Warren Dean: 

 
(...), a domesticação, aprimoramento e comercialização de espécies 
nativas brasileiras não estavam entre os objetivos arrolados no 
decreto que reorganizou o Jardim Botânico do Rio de Janeiro (...). Os 
naturalistas portugueses ainda ignoravam as florestas brasileiras e 
seus usos potenciais (DEAN, 2004, p.145). 

  

Se existia, de fato, certo menosprezo por parte dos portugueses, o mesmo não 

acontecia com os naturalistas estrangeiros que por “(...) curiosidade ou simpatia 

sobrepujavam o preconceito” (DEAN, 2004, p.146) e iniciaram diversas pesquisas sobre 

a flora brasileira. Entretanto, sem uma preocupação preservacionista ou científica 

relevante, os colonos iniciaram uma progressiva devastação ambiental com o intuito 

de criar grandes áreas de cultivo voltadas a atender o mercado externo. Nesse sentido, 

em torno das aglomerações urbanas, as áreas limítrofes eram gradualmente 

desmatadas para expansão física, obtenção madeira para combustão, material de 

construção e criação de pequenos roçados para subsistência. 75 

Essas duas linhas de ação do colono sobre a natureza esbarraram num outro 

problema para o Governo Imperial: as atividades extrativistas e da agricultura, 

desmedidas, prejudicavam a exploração de madeiras propícias para a fabricação de 

embarcações náuticas. A preocupação ganhou monta principalmente a partir de 

meados do século XVIII, com a criação de reservas florestais e decretos imperiais que 

visavam um maior controle e regulamentação da extração das denominadas “madeiras 

de lei”; afinal “as inspeções e relatórios [daquele período] indicam que não existia mais 

madeira adequada por muitas léguas nas proximidades das vilas maiores” (DEAN, 

2004, p.152). 
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 É interessante destacar a analogia feita por Freyre (1987, p.116) entre a natureza tropical brasileira, 
com suas “linhas barrocamente curvas, irregulares e por vezes anárquicas” e o processo colonizador 
lusitano, cujas aglomerações urbanas adotavam a curvatura das linhas em detrimento do plano 
ortogonal europeu. Se, por um lado, evitou-se uma devastação ainda maior das áreas intra-urbanas, 
pois, ao acompanhar a topografia de uma determinada região, evitava-se algumas áreas de difícil acesso 
– como áreas pantanosas ou de acentuado declive –, por outro, o ensejo pela “planura” da paisagem 
urbana, ou seja, a criação de uma paisagem urbana horizontal e limpa, propiciava a retirada de árvores 
em determinados espaços para dar lugar a vias de acesso e construções de edifícios. Cabe lembrar que 
antes da introdução das praças ajardinadas européias no Brasil, as praças eram áreas desprovidas de 
equipamentos urbanos e forração vegetal.  
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Em linhas gerais, até meados do século XIX, o Governo pouco incentivou ou 

patrocinou ações no intuito de preservar as matas, estudá-las ou explorá-las 

economicamente, deixando aos produtores rurais a responsabilidade de manter, ou 

não, áreas naturais intocadas 76. O seu apoio à ciência natural demonstrava uma clara 

intenção: “ampliar suas receitas através do aumento de exportações e melhorar as 

defesas imperiais por meio da manufatura local de material bélico” (DEAN, 2004, 

p.157). Enquanto isso, na medida em que os ciclos econômicos mudavam e as 

fronteiras agrícolas se expandiam, mais áreas naturais se transformavam em campos 

de plantio, de extração e de criação de animais, na ânsia “(...) do desvirginamento, de 

conquista e de abrasileiramento de grandes extensões de terras, pela presença além 

de física, cultural, de formas arquitetônicas dominadora destas terras” (FREYRE, 1987, 

p.122). Dentre esses ciclos, cabe destacar o plantio da cana-de-açúcar, por exemplo 77. 

A devastação da mata atlântica, propiciada para dar lugar ao cultivo na região litorânea 

da América Portuguesa atraiu a atenção de José Bonifácio de Andrada e Silva que 

amaldiçoou essa atividade por trazer inúmeros malefícios: 

  
Se eu pudesse alguma coisa com Deus, lhe rogaria quisesse dar muita 
geada anualmente nas terras de serra acima, onde se faz açúcar, 
porque a cultura da cana tem sido muito prejudicial aos povos: (...) 
Porque tem devastado as belas matas e reduzindo a taperas muitas 
herdades. (ANDRADA e SILVA, 1998, p.181-182) 

 

Outro ponto importante, a ser destacado no decorrer do século XIX, trata sobre 

a associação da Natureza ao “mito de origem” da Nação brasileira, questionamento 

feito principalmente pelos bacharéis: “como consolidar a unidade e ‘identidade’ para o 

país e ao mesmo tempo se inserir na ‘história universal’, no mundo ‘civilizado?” 
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 Infere-se que, para satisfazer o afã de exorbitantes lucros, o agricultor pouco se interessou pela 
vegetação nativa. Como exemplo, tem-se a crítica feita por Baltazar da Silva Lisboa no qual acusa o 
lavrador pela sua falta “’(...) de respeito e veneração pelos benefícios inestimáveis *da natureza+’, que 
levava os brasileiros a ‘destruir cruel e barbaramente suas maravilhas, sem seguir e imitar a sua 
conduta’” (LISBOA, apud DEAN, 2004, p.158), o que é reforçado, anos mais tarde, nas palavras de Pedro 
Soares Caldeira (1889, p. 162 apud PÁDUA, 2004, p.220) ao ver os homens “como antes de tudo, 
destruidores da natureza, mesmo contra os seus interesses” e nas do Marques de Abrantes, cuja 
devastação desmedida deve-se a “(...) cruel disposição e furor que excita os nossos feitores à derrubada 
desapiedada de quanta árvore encontram” (ALMEIDA, 1834, p. 88-92 apud PÁDUA, 2004, p.236). 
77

 Outro exemplo aconteceria séculos depois com a inserção do plantio do café em terras brasileiras. Cf. 
ANDRÉ, Richard Gonçalves. Cafeicultura e degradação ambiental. In: MARTINEZ, Paulo Henrique, op. 
cit., p.147-159. 
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(HERSCHAMN, 1994, p.54)78. Certamente, a busca pela construção de uma história que 

promovesse uma identidade para a jovem nação em formação consistia numa parte de 

um plano maior, levado a cabo pelos intelectuais brasileiros – principalmente os 

partícipes do Instituto Histórico-Geográfico Brasileiro –, para evitar a sua 

fragmentação. O Romantismo, como corrente literário-filosófica que se voltava para a 

natureza, ao regresso de um passado histórico idealizado e na adoção do índio como o 

herói nacional, seria uma das principais influências desse grupo 79. Entretanto, esse 

pensamento eminentemente retórico daria lugar a outro de fundo mais prático sob os 

rigores técnico-científicos que, cada vez, mais adentravam no seio das elites 

brasileiras.  

 

3.3 A ASCENSÃO DOS “MISSIONÁRIOS DO PROGRESSO” E A SUA VISÃO SOBRE O 

MEIO AMBIENTE 

 Em linhas gerais, entre meados do século XIX e início do XX, alguns intelectuais 

do período entendiam a natureza como um bem valioso para a construção nacional. 

Não havia um apelo romântico nas suas palavras e sim a concepção de que os recursos 

naturais trariam possibilidades de uma exploração econômica adequada. Embora 

mantivessem em seus discursos os termos “civilização” e “progresso”, eles acabariam 

por criar uma espécie de metacrítica do progresso. José Augusto de Pádua (2004) 

afirma a elaboração de um pensamento sobre a natureza que deveria ser tratada 

como um recurso político a ser bem gerido para o bem do progresso nacional, 

diferente das visões até então predominantes: 

 
1) a visão que desvaloriza o meio natural e não se importava com a 
sua destruição, seja pela indiferença ou pela desqualificação ativa 
(...); 2) a visão que reconhecia a grandeza do meio natural, mas 
considerava que sua exuberância excessiva impedia o pleno 
desenvolvimento da sociedade humana (...); 3) a visão que louvava a 
pujança do meio natural, mas considerava a sua destruição um preço 
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 Posteriormente, a introdução das idéias positivistas, faria com que a natureza “(...) deixa de ser 
apenas um referencial e passa a assumir um papel central como principal explicativo da existência” 
(HERSCHAMN, 1994, p.25). 
79 

Sobre essa questão, cf. RICUPERO, Bernardo. Romantismo e a Idéia de Nação no Brasil (1830-1870). 
São Paulo: Martins Fontes, 2004; CÂNDIDO, Antônio. O Romantismo no Brasil. 2.ed. São Paulo: 
Humanitas, 2004.  
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a se pagar pelo progresso (...); 4) a visão  que louvava intensamente o 
meio natural em termos abstratos e retóricos, ao mesmo tempo em 
que ignorava o seu desaparecimento concreto. (PÁDUA, 2004, p.27-
28). 

 

 Um bom exemplo encontra-se na fala do médico Miguel Couto sobre os 

elementos naturais. O meio natural brasileiro exigia um grande esforço por parte do 

homem, exaurindo as suas forças na tentativa de “domesticar” a natureza. Enfatizava, 

portanto, que a busca pelo progresso material tem o seu preço ao avançar sobre 

regiões ainda intocadas, principalmente do que se refere às proporções continentais 

do país: 

 
A nossa natureza tem o defeito das suas qualidades. A sua área é 
descomunal, e dentro dela as cadeias de montanhas não se acabam, 
os rios se espraiam em longos cursos caudalosos e a temperatura em 
certas zonas é abrasadora. Quanta riqueza... que junta  e excessiva se 
transforma em embaraço! As estradas de ferro são os condutores do 
progresso e em toda parte é só estendê-las no plano e em linha reta 
e espera-lhes os frutos da ordem moral e material, - na nossa terra, 
obrigadas a perfurar montanhas, ou a contorná-las ou subi-las e a 
percorrer extensas florestas virgens, não há dinheiro que lhes pague 
o custo ou o custeio; os rios fecundam os campos e matam a sede 
aos rebanhos, - na nossa terra tantas são as águas, que transbordam 
dos leitos e vão se derramar, sediças e rebalsamadas, nas maremas; 
o calor é a grande fonte de vida, mas na nossa terra ascende ás vezes 
em tão alto grau, que exaure o homem, para quem é demasiado, e 
ao mesmo tempo fertiliza as espécies inimigas (...). O esforço 
humano de lutar contra tais elementos precisa ser formidável e 
colossal, e os que vencerem são heróis. Eis porque devemos orgulhar 
do nosso povo (COUTO, 1933, p.315 apud HERSCHAMN, 1994, p.37-
38). 

 

Diante de um pensamento, que pode ser considerado uma síntese daquela 

época, aparece também outra convicção: a que “ao Engenheiro, pertence o mundo 

physico” (ALBUQUERQUE, 1905, p.370). Isso permitiu que estes profissionais se 

impusessem ante a natureza e sem a preocupação inicial com a sua preservação. 

Afinal, no momento em que os “engenheiros associavam-se incontestavelmente à 

idéia de progresso” esse confluía a interesses que se opunham “na maior parte das 

vezes, à preservação da natureza” (FARIAS, 2008, p.67). No discurso proferido pelo 

engenheiro Alexandre Albuquerque (1905, p.370) deixa claro o papel da ação da 
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engenharia frente aos obstáculos naturais, ao afirmar que “auxiliado pela Sciencia, 

pela Industria e pela Arte, o engenheiro transforma pois a face do Planeta” e, para 

tanto, deve-se então “perfura[r] e arraza[r] as montanhas, cria[r] novos rios ou muda-

[l]os de direcção. Modifica[r] o clima destruindo as florestas ou dessecando os 

pântanos”. 80  

A natureza “virgem” representava, para estes profissionais, uma fonte de 

recursos que deveriam ser geridos e explorados em prol do país. Contudo, o otimismo 

inconteste e positivista dos “engenheirandos”, logo cederia lugar às proposições acima 

descritas de Miguel Couto, uma vez que a realidade física se permeava de inúmeras 

dificuldades. As implicações se externariam no momento em que eles vivenciassem as 

agruras de um meio ambiente inóspito e que, indubitavelmente, “colocava os 

engenheiros em conflito direto com um ambiente que o progresso precisava 

‘derrotar’” (FARIAS, 2008, p.67). 

 Tal convicção demonstrava uma ruptura do pensamento brasileiro sobre a sua 

formação e atuação no país. Para além dos discursos realizados nos salões das 

faculdades, percebe-se que, até então, a maioria dos intelectuais eram frutos de um 

ensino brasileiro caracterizado como “excessivamente teórico e pouco afeito a 

aplicações práticas” (RIBEIRO, 2001, p.29), valorizando, assim, a retórica. Dessa forma, 

ficava patente o privilégio dado aos títulos de bacharel ou de doutor vistos mais pela 

posição social que obteria do que como exercício de uma profissão. Não obstante, a 

partir da segunda metade do século XIX – conforme mencionado anteriormente –, as 

necessidades de um país que almejava sua modernização, provocariam o surgimento 

de um novo tipo de intelectual, o qual, “(...) se caracterizaria pela ‘competência 

técnica’ e científica para atuar no campo das engenharias e constituir-se como domínio 

de ação de novas categorias sociais que se opunham à predominância do bacharel e do 

beletrista”. (ALVES 1996, p.65-6 apud SOUSA NETO, 2004, p.50). 

                                                      
80

 Apesar de ser tentador a afirmação de que o pensamento recorrente consistia na conquista dos 
sertões a qualquer custo e sem nenhuma preocupação na preservação ambiental, havia vozes 
discordantes, segundo Pádua (2004), que criticavam o uso descontrolado dos recursos naturais. Os 
debates sobre o tema da destruição ambiental se tornaram mais amplos e profícuos nos salões do 
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro – apesar de um forte tom economicista: “Na revista do 
Instituto, que começou a circular em 1839, aparecem ao longo do século XIX vários trabalhos em 
enfocavam o tema do espaço natural e, em certos momentos, a crítica da sua destruição” (PÁDUA, 
2004, p.179)  
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 Se, anteriormente, a sociedade cultuava a “cultura de gabinete” – muitas vezes, 

personificado pela denominação de literato, devido a sua extensa erudição –, agora se 

transformaria de admiração para críticas81. Dominich Miranda de Sá (2006, p.23) 

afirma que “o sarcasmo era, na ocasião, um dos recursos discursivos mais utilizados 

para decretar o ocaso dos bacharéis, homens de letras, eruditos, retóricos e afins. Em 

suma, de todos aqueles que, pelo saber acumulado, iam sendo identificados como 

‘antimodernos’”. Na realidade, percebe-se um ajustamento da mentalidade brasileira a 

uma ordem econômica que necessitava adentrar mais no país e para isso demandava 

diversas transformações para se alinhar ao “mundo civilizado” (HERSHMANN, 1994, 

p.23). 

 Isto resultou na ascensão de um corpo técnico plenamente capacitado a agir de 

forma propositiva aos problemas que grassavam o país naquele momento e “(...) que a 

retórica dos bacharéis não proporcionava nenhuma resposta efetiva” (FERREIRA; 

MEDEIROS; SIMONINI, 2009, p.7). Esse grupo se constituía, principalmente pelos 

médicos formados pelas Faculdades de Medicina de Salvador e do Rio de Janeiro e 

pelos Engenheiros advindos da Escola Politécnica do Rio de Janeiro e, posteriormente, 

de São Paulo. Num primeiro momento – fins do século XIX –, não parecia haver uma 

disputa entre essas duas especialidades. Grosso modo, eles haviam delimitado as 

linhas de atuação de cada um: enquanto que o médico agia dentro das residências, 

controlando a saúde e a higiene da família, os engenheiros atuavam mais na infra-

estrutura pública e/ou de interesse coletivo. Os conflitos e tensões tiveram início, 

provavelmente quando os médicos avançaram para além da “soleira da porta” e 

pregaram a intervenção nas áreas públicas também como parte de uma linha de ação 

higienista82. No sentido inverso, no tocante ao gerenciamento das águas dentro do 

espaço intra-urbano – principalmente acerca do tratamento dos esgotos – mais 

                                                      
81

 Pode-se tomar como exemplo as palavras do médico Júlio Afrânio Peixoto sobre essa questão: “Há um 
desperdício de palavras na imprensa, no parlamento, no governo; não nos faltam artigos de fundo, 
discursos e pareceres de deputados e senadores, relatórios e mensagens de ministros e presidentes: há 
uma geral e inconstante incapacidade de decisão. A palavra fácil, abundante (...) como que esgota o 
brasileiro para ação; se escuta, não delibera; se delibera, não executa. ‘(...) e o nosso José Bonifácio, 
como amarga experiência: ‘empreendem muito, nada acabam’” (PEIXOTO, 1933, p.315 apud 
HERSCHAMN, 1994, p.40). 
82

 Um desses possíveis “pontos de conflitos” era o porto marítimo das cidades que “(...) oferecia 
condições propícias para a disseminação das doenças vindas de outras localidades do país e do exterior” 
(FERREIRA et al, 2008, p.80) e por isso deveriam contar com uma constante vigilância médica.  
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conflitos foram gerados entre os engenheiros, os médicos e os órgãos sanitaristas 

(PLATT, 1999). 

 As preocupações iniciais dos médicos focavam, fundamentalmente, para as 

questões eugênicas, articulando categorias como “raça” e “sexualidade” e noções de 

“relação social” – e que se pode tecer analogias ao Darwinismo Social, amplamente 

difundido naquele momento (HERSCHAMN, 1994)83. A mudança do eixo teórico 

filosófico do pensamento médico se deu, sobretudo a partir da segunda metade do 

século XIX. A influência do positivismo possibilitou a esses profissionais que “(...) se 

auto-concebessem como responsáveis pela orientação e organização da ‘nação’, 

ajustando-a, com isso, também às demandas de reordenação social que existiam por 

parte do Estado” (HERSCHAMN, 1994, p.16). As duas faculdades de medicina no país 

possuíam, cada uma, entretanto, uma vertente própria de formação. A Faculdade de 

Medicina do Rio de Janeiro, criada em 1808, adotava uma tradição clínica, com forte 

influência francesa; enquanto que a Faculdade de Medicina da Bahia, também fundada 

no mesmo ano, adotava uma linha mais experimental – com ênfase em patologia e 

bacteriologia – com orientação das escolas alemãs e italianas (HERSCHAMN, 1994).84 

 Seja qual fosse a influência, percebe-se que a partir da década de 1880, ambas 

as faculdades começam a adotar as concepções da microbiologia que solapariam 

gradativamente os paradigmas climático-telúricos. Como tais estudos demandavam 

conhecimento e saberes demasiadamente abstratos – e, assim, pouco práticos – deu-

se início a inúmeros debates na Academia de Medicina entre aqueles que se 

mantinham dentro do “academicismo teórico” e os que pregavam o “espírito prático” 

(SÁ, 2006, p.111).85  

Por sua vez, a Engenharia – anteriormente atrelada a questões militares com a 

construção de fortificações, principalmente entre os séculos XVI e XVIII – logo 

                                                      
83

 O autor expõe qual seria o objetivo desses médicos era, “(...) de forma geral, normatizar, conseguir 
que homens e mulheres desempenhassem tanto os seus papeis como produtores quanto como 
reprodutores e guardiães de proles sãs e de uma raça ‘sadia’ e, na medida do possível, pura” 
(HERSCHMAN, 1994, p.17). 
84

 É importante destacar que em 1901, era fundado o Instituto de Soroterapia de Manguinhos, 
posteriormente denominado para Instituto Oswaldo Cruz. O instituto foi um dos primeiros centros de 
pesquisa do país e atuava nas áreas de Saúde Pública e Higiene (HERSCHAMN, 1994; SÁ, 2006). 
85 

A exemplo, a autora refere a um trecho dos Anais da Academia de Medicina do Rio de Janeiro, 
jul.1903-jun.1904 [1905], p.5-16. 
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conseguiria se desvincular desse aspecto, tornando-se um campo de ação 

eminentemente civil. Isso se deu com a reforma empreendida na Escola de Aplicação 

do Exercito, por meio das Regulamentações n.2.116, de 1º de março de 1858 – 

proveniente da Lei n.862 de 30 de julho de 1856, quando se “(...) perdeu a Escola, com 

o título, o caracter militar que ainda conservava, passando a denominar-se Escola 

Central” (JARDIM, 1888a, p.22)86. As ações desses profissionais começaram a tomar 

vulto a partir da década de 1870, quando passam a discutir e a elaborar um 

pensamento próprio sobre a realidade brasileira87. A premissa dos engenheiros se 

mostrava clara: ao vincularem o seu ofício à idéia de progresso, eles se julgavam como 

os únicos detentores dos meios – teóricos e, sobretudo, práticos – de levar adiante os 

desígnios de uma nação à condição de país civilizado. Em outras palavras, 

 
Nenhum ramo de actividade humana, concorre mais directamente 
para o desenvolvimento de um paiz, que a Engenharia, quer pelas 
suas innumeras manifestações especiaes, quer pela influencia 
decisiva com que actua em outros importantíssimos departamentos, 
das applicações das sciencias á vida (ALMEIDA, 1901, p.3).  

 

Os debates desses “novos” intelectuais se iniciaram a partir das Instituições por 

eles criados. Como exemplo, tem-se a fundação, no Rio de Janeiro, do Instituto 

Politécnico, em 1862, cujo objetivo seria o de divulgar os conhecimentos técnicos na 

área de engenharia. Sua sede se localizava na Escola Central, e posteriormente 

                                                      
86

 Nos séculos XVII e XVIII, o ensino de Engenharia, no Brasil, era feito de forma esporádica e difusa, sem 
uma instituição que sistematizasse uma formação adequada (TELLES, 1994). Posteriormente, essa 
escola, graças a reforma educacional constante no decreto n.5.600 de 25 de abril de 1874, sofreria uma 
radical reestruturação, segundo Jeronimo R. de Moraes Jardim (1888b, p.9), uma vez que “(...) de facto 
foi esse o caracter que teve a reorganização da instrucção incumbida á nova escola, que passou a 
denominar-se – Polytechinica”. 
87

 Um dos problemas que mais preocupavam as elites políticas brasileiras, neste período, residia sobre o 
que se convencionou chamar de “Nordeste brasileiro”. Para tanto, a intelligentsia debatia a questão do 
regime irregular pluviométrico da região, principalmente em relação a uma “carência ambiental” 
(PÁDUA, 2004, p.203), isto é, a falta de árvores devido à larga extração vegetal. Argumentava que o 
“combate às Secas” se basearia numa teoria difundida desde o século XVIII: a do dessecamento. Esta 
apregoaria que sem a presença de uma vegetação, não haveria umidade suficiente para a constituição 
de nuvens, e conseqüentemente, de chuvas. A partir desse pressuposto, estabelecia uma ligação entre a 
destruição das matas ciliares e o secamento dos rios. Defendia-se, portanto a preservação da vegetação, 
além do plantio de novos espécimes (PÁDUA, 2004). Seja como for, o Nordeste brasileiro recebeu a 
atenção do Governo principalmente a partir das secas de 1877-79, quando seus efeitos se fizeram sentir 
com maior força nas cidades nordestinas. Para entender as ações encampadas pelos engenheiros que 
atuaram no sertão, cf. FARIAS, Hélio Takashi. Contra as secas, pela cidade: a atuação dos engenheiros 
politécnicos na construção do nordeste urbano (1885-1930). Dissertação (mestrado em Arquitetura e 
Urbanismo) – PPGAU, UFRN, 2008. 
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mudaria para a Escola Politécnica (KROPF, 1996). Sua importância perdurou até 1880, 

quando se fundou o Clube de Engenharia o qual propunha um estreitamento das 

relações entre os engenheiros e os industriais além de se diferenciar pelas questões 

propostas de ordem prática “(...) que envolviam o exercício e os interesses da 

profissão” (KROPF, 1996, p.73). 

Convém destacar que os engenheiros – e provavelmente outros profissionais – 

tinham acesso ao que estava sendo estudado, desenvolvido e aplicado no exterior, 

seja na forma de técnicas específicas e/ou na introdução e utilização de novos 

maquinários. Comumente, as agremiações recebiam, em curto espaço de tempo, 

periódicos técnicos norte-americanos e europeus. Além disso, verifica-se outras 

formas de intercâmbio de conhecimento como, por exemplo, a viagem empreendida 

pelo engenheiro Joaquim Silvério de Castro Barbosa (1911, p.29) ao exterior para 

“avaliar de perto o esforço empregado em obras colossaes, que a engenharia tem 

realizado, (...), que possam contribuir para o desenvolvimento do nosso paiz”. Além 

disso, o ensino profissionalizante também se esforçava para se manter atualizado: 

pode-se citar o programa de ensino da Escola Politécnica do Rio de Janeiro de 1878, 

cuja lição referente ao emprego de máquinas e aparelhos destinado à construção civil 

traz como bibliografias, diversas obras estrangeiras como o Porte-feuille économique 

dês machines – manêge e roue de friction – systême Kabish, de 1876 e o artigo 

estadunidense do Scientifc American, de julho de 1876, sobre o Smith´s Hay elevator 

and carrier. 

 Se o advento das entradas de ferro no país, a partir de 1854, fomentou uma 

admiração pelos engenheiros ferroviários ingleses – conforme visto anteriormente – 

também implicou no aparecimento de “(...) um discurso técnico articulado dos 

engenheiros em prol da modernização que, segundo eles traria o progresso para a 

sociedade brasileira, principalmente através do poder dinamizador das ferrovias” 

(DANTAS, 1991 apud KROPF, 1996, p.76). Trata-se de uma construção imagética 

realizada pelas elites brasileiras que enxergavam nas ferrovias o elemento-chave para 

o processo de modernização do país, já que a consideravam como símbolo maior de 

concretude deste, principalmente por seu aspecto físico monumental. Afinal, nas 

palavras do engenheiro Luiz Castanhede de Carvalho de Almeida (1901, p.6), o silvo da 
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locomotiva representava a “symphonia magestosa da civilização aos invios sertões da 

terra da Cruz”. Além da sua preponderância sobre o espaço natural88, percebe-se 

também uma degradação natural causada pelas ferrovias, como bem nos lembra 

Freyre (2000, p.128):  

 
 (...) alteraria também o físico, a forma, a estrutura da mesma 
paisagem. Basta recordar a devastação das matas para o fabrico de 
dormentes, para o combustível das máquinas e até para a construção 
de vagões, carros e estações. Pois só nos últimos anos a Great 
Western vem cuidando de reflorestar áreas devastadas pela ganância 
das bocas de suas máquinas. 
 

E corroborado no relato de Euclides da Cunha (1907, s.p.) sobre a destruição 

das áreas lindeiras às estradas de ferro paulistas: 

 
E o que observa quem segue, hoje, pelas estradas do oeste paulista? 
Depara, de momento em momento, perlongando as linhas férreas, 
com desmedidas rumas de madeira em achas ou em toros, 
aglomeradas em volumes consideráveis de centenares de ésteres, 
progredindo, intervaladas, desde Jundiaí ao extremo de todos os 
ramais. 
São o combustível único das locomotivas. Iludimos a crise financeira 
e o preço alto do carvão de pedra atacando em cheio a economia da 
terra, e diluindo cada dia no fumo das caldeiras alguns hectares da 
nossa flora. Deste modo - reincidentes no erro - a inconveniência 
provada das lavouras ultra-extensivas e ao cautério vivo das queimas, 
aditamos o desnudamento rápido das derribadas em grande escala. 

   
 

3.4 ENGENHEIROS, CIDADE E NATUREZA   

Enquanto que as ferrovias penetravam nos sertões do Brasil integrando 

diversas localidades, seus terminais ou “cabeças de linha” se localizavam nas principais 

cidades e com diversas estações no seu caminho. A ação dos engenheiros dentro do 

âmbito urbano se motivava pela sua incorporação ao quadro técnico-admistrativo 

público, visto – por eles – como a única instituição capaz de empreender as 

transformações exigidas pelos novos tempos. Assim, sob a égide do pensamento 

positivista, defendia-se a “Estadania”, ou seja, a adoção do modelo norte-americano 

                                                      
88

 Um interessante trabalho sobre o avanço da ferrovia numa região dominada pela natureza e as suas 
consequências é de autoria de Francisco Foot Hardman, intitulado “Trem-fantasma: a ferrovia Madeira-
Mamoré e a modernidade na selva”, cuja segunda edição foi lançada em 2005 pela Companhia das 
Letras. 
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no qual há uma “ditadura republicana a serviço do progresso”, como afirma Micael 

Herschamn (1994)89. Isso se deve ao fato da recusa da “(...) administração dos 

interesses públicos e a organização social” sem a presença do Estado, a arcar com a 

tarefa de “(...) levar o país a uma posição que o colocasse em pé de igualdade com a 

Europa” (HERSCHAMN, 1994, p.25).  

Assim, o positivismo – mesmo de forma difusa – permitiu a esses intelectuais 

um “método” de ação, transformando-os em cientistas cuja missão consistiria em levar 

a sociedade citadina a “(...) atingir a saúde plena do ‘Corpo Social’”, ou seja, “a 

‘Civilização’” (HERSCHAMN, 1994, p.25). Conseqüentemente, isso se tornou uma 

matriz ideológica, além de respaldar a ascensão desses “missionários do progresso” a 

condição de agentes a serviço do Governo, legitimando os seus projetos e as suas 

ações intervencionistas dentro da cidade. Em outras palavras, 

  
 (...) o intelectual-cientista é valorizado não somente como detentor 
dos conhecimentos exigidos pelo progresso e civilização da 
sociedade, mas sobretudo como agente  legítimo responsável pela 
direção e encaminhamento das reformas necessárias para por em 
prática tais objetivos (KROPF, 1996, p.80). 
 

 Um exemplo claro da importância que os engenheiros apregoavam para si em 

relação à cidade, pode ser dado a partir das palavras do engenheiro politécnico 

Francisco Augusto Liberalli (1900, p.126), o qual afirmava que qualquer, 

 
(...) povoação, cidade ou vila, como temos no Brasil, não logrará o 
título de cidade civilizada, não se desenvolverá, não passará de uma 
tapera, se a engenharia, nas suas diferentes especialidades, 
acompanhada das artes e ofícios que lhes são correlatos, não lhes 
trouxer o progresso representado em todos os melhoramentos 
materiais, de que o homem culto e inteligente não pode prescindir 
de usufruir como um bem a sua existência.  

  

 Então, para vencer o “atraso colonial” que dominava o país, o Estado adotou 

uma série de medidas de intervenção física no espaço urbano. A cidade, como foco da 

                                                      
89

 A ditadura republicana, dentre suas características, não interviria nas áreas educacionais, culturais e 
profissionais, mantendo-se somente o controle político da sociedade. Não deixa de ser instigante a 
afirmação de Alfredo Bosi (2003, p.37, grifos nossos) o fato de que “as instituições acadêmicas estatais e 
as eclesiásticas sempre foram criticadas por Auguste Comte e seus discípulos, que as acusavam de 
formar literatos, palradores irresponsáveis e parasitas”.  



3 .  P o l i t é c n i c o s ,  C i ê n c i a  e  N a t u r e z a  n o  B r a s i l  | 78 

 

ação conjunta da administração pública e de um corpo técnico formado por 

engenheiros, e médicos, resultaria na concretização dos seus ideais, materializando o 

que se pensava ser moderno. Essa estratégia calcou-se numa legitimação da atuação 

desses profissionais, idealizando-os como “heróis/paladinos do progresso” mediante a 

participação direta destes nas obras ligadas ao projeto de modernização do país 

(KROPF, 1996). Se as ferrovias representavam o avanço do progresso rumo ao interior, 

a cidade – principalmente no período republicano brasileiro – deveria se tornar o 

marco do progresso e que o engenheiro possuiria os meios ”mais variados, [os] planos 

apropriados, dentro dos mais econômicos orçamentos, para dotar [a cidade], com os 

elementos indispensáveis de salubridade e hygiene” (LIBERALLI, 1900, p.129).  

O importante, naquele momento, residia no ressumar da cidade com outra 

imagem eliminando os aspectos coloniais, agora, execrados. Afinal, o citadino, 

segundo Kevin Lynch (1997, p.11), “possui numerosas relações com algumas partes da 

sua cidade e a sua imagem está impregnada de memórias e significações”. Sendo 

assim, é necessário existir certo consenso geral dentro da sociedade citadina sobre 

qual imagem deveria prevalecer e, assim, determinar como se daria uma intervenção 

no espaço urbano (LYNCH, 1997). No caso, as elites buscavam construir uma imagem 

idealizada de cidade para atender seus interesses, principalmente a partir dos 

intelectuais que compõem suas fileiras. Há um tipo de representação gerida por um 

sistema de idéias daqueles que “fazem a cidade” ao qual a visão ideal da urbe se 

encontra ligada. Assim, 

  
(..) estes “produtores do espaço” concebem uma maneira de construir 
e/ou transformar a cidade, através de práticas definidas, mas também 
constroem uma maneira de pensá-la, vivê-la ou sonhá-la. Há a projeção 
de uma “cidade que se quer”, imaginada e desejada, sobre a cidade que 
se tem (RONCAYOLO, 1990 apud PESAVENTO, 1995, p.288). 

     
A imagem da cidade capitalista ocidental, então, deveria conter uma clara 

mensagem ao seu habitante: sua regularidade, linhas retas, códigos de posturas e leis 

determinando as construções e as formas de ocupação espacial denotavam certa 

“ordem” se contrapondo à “(...) desordem natural”, no qual “(...) as energias da 

natureza, tumultuosas, são vistas domesticadas, mastreadas” (DUBY, 1980, p.14 apud 

KROPF, 1996, p.128). Ao se retomar o que foi exposto no capítulo anterior, não 
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somente a cidade se torna o ápice do engenho humano, mas também incorpora o 

predomínio do homem sobre o meio natural em dois aspectos: primeiro, a capacidade 

do homem de fundar uma cidade numa determinada área, “vencendo” os obstáculos 

naturais; e, segundo, construindo “espaço verdes”, locais artificiais no qual a 

racionalidade do seu traçado e da sua composição paisagística cria uma natureza que, 

de fato, não existe. 

 Com essa premissa, ter-se-ia iniciado um processo de reformulação urbana 

brasileira entre o fim do século XIX e início do XX. Um possível marco para o 

entendimento da cidade como “(...) expressão direta do homem sobre a natureza” 

(KROPF, 1996, p.95), encontra-se na fundação da cidade de Belo Horizonte, em 1895. A 

necessidade de se construir uma nova cidade para servir de capital para Minas Gerais – 

em contraponto à cidade colonial de Ouro Preto – fez com que o presidente Afonso 

Pena convidasse o engenheiro Aarão Reis90 para chefiar a “Commissão de estudos das 

5 localidades indicadas para a nova capital do Estado das Minas Gerais” 

(ENGENHEIRO..., 1936, p.138), cujo relatório fora entregue em junho de 1893. 

Considerado por Heliana Angotti Salgueiro (1997; 2001), como o “ponto fulcral do 

Planejamento Urbano brasileiro”, os estudos de Aarão Reis e da sua equipe composta 

por “(...) cinco engenheiros civis, um médico higienista, um auxiliar administrativo e 

cinco auxiliares técnicos” (SALGUEIRO, 1997, p.151) resultaram na elaboração de um 

relatório com mais de 300 páginas fazendo uma análise completa da região onde seria 

fundada Belo Horizonte. 

 Esse exemplo demonstra dois pontos importantes. Primeiro, explicita a inter-

relação criada pelos engenheiros entre o espaço urbano e o seu ofício, tornando-os, 

assim, efetivos agentes interventores e a cidade o seu “canteiro de obras” 91, ou, nas 

                                                      
90

 Aarão Reis, nascido em 1853, Entrou na Escola Central (Polytechnica) em 1868 com 16 anos e realizou 
os cursos de Bacharelado em Sciencias Physicas e Matemáticas em 1873 e em Engenharia Civil em 1874. 
Sócio fundador do Clube de Engenharia. Atuou em diversas repartições técnicas entre os anos de 1875 a 
1918, quando retornou à Escola Politécnica para lecionar na cadeira de Economia Política. Atuou 
também na esfera política, como deputado federal duas vezes – em 1911 e em 1927. Faleceu em 1936. 
Uma breve biografia pode ser encontrado na Revista Brasileira de Engenharia, Rio de Janeiro, ano 16, 
tomo 31, n.4, abr. 1936, p.137-139. Cf. também, SALGUEIRO, Heliana Angotti. Engenheiro Aarão Reis: o 
progresso como missão. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, 1997. 
91

 Outro exemplo da cidade como “canteiro de obras”, sem dúvida, é a reforma empreendida por 
prefeito da cidade, Pereira Passos e pelo engenheiro Paulo Frontin, na capital federal. Resultante do 
antigo plano de melhoramentos de 1875, as obras iniciaram em 1903, sendo concluídos sete anos 
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palavras de Maria Stella Brecianni, um “laboratório privilegiado de intervenção sobre o 

espaço” (BRECIANNI, 1985, p.39 apud KROPF, 1996, p.95). Segundo, a adoção de um 

profissional médico na comissão revela que o “(...) aparato científico a que os 

engenheiros recorrem são as teorias higienistas em voga no século XIX, segundo as 

quais o meio é identificado como fonte direta de males para o estado físico e moral 

dos homens” (KROPF, 1996, p.105, grifos da autora). Por isso, Lourenço Baeta Neves92 

(1913, p.67), assim recomendava que, 

 
Não deve (...), o engenheiro sanitário dispensar o concurso do 
medico. Quando um dispensa, em taes assumptos, o conselho do 
outro, o que pode acontecer é o medico não conseguir o que só a 
engenharia sanitária lhe poderia dar e não se distinguir o que é 
sanitário nas obras do engenheiro 
Essa harmonia de funcções é indispensável para a propriedade, 
economia e perfeita utilidade das obras sanitarias. 
 

 A inserção da flora dentro das cidades atendeu a diversos objetivos e preceitos, 

principalmente por questões higiênicas os quais determinaram o processo de 

arborização das avenidas e bulevares das cidades. Comumente aceito dentro dos 

círculos acadêmicos, afirmava-se o pensamento de que o meio natural se configurava 

como um remédio eficaz ante aos problemas sanitários das cidades. Em outras 

palavras, creditava “a arborização, que é um dos maiores benefícios para as cidades, 

por operar não só o saneamento do solo como a desinfecção e purificação da 

atmosfera, juntando a estas vantagens o refrigério da sombra e o embelezamento das 

povoações” (LIBERALLI 1900, p. 123). 

Entretanto, algumas observâncias e prerrogativas refletiam exigências 

estéticas. As árvores plantadas nas vias de circulação deveriam atender a certas 

condições, como bem demonstrou o engenheiro, J.S. de Castro Barbosa (1900, p.147): 

                                                                                                                                                            
depois. Tal qual o plano de Aarão Reis para Belo Horizonte, os preceitos higienistas também formam a 
base ideológica e viés norteador para as intervenções propostas. Dentre os principais pontos de 
intervenção nas áreas naturais destacam-se o arrasamento do morro do Castelo – em 1922 –, a 
conclusão do canal do Mangue e o aterramento de 175.000 m² de costa marítima para adequação do 
porto. Cf. LEME, Maria Cristina. Urbanismo no Brasil (1895 – 1965). 2.ed. São Paulo: FUPAM, 2005.   
92

 Nascido em Ouro Preto, onde se formou como engenheiro de minas, metalurgia e civil em 1899. 
Atuou como engenheiro-chefe da Comissão de Melhoramentos Municipais do Estado de Minas entre os 
anos de 1910 a 1914 e exerceu diversos cargos técnicos nas décadas seguintes. Considerado discípulo e 
colaborador de Saturnino de Brito. Profissional de destaque, assumiu também cargos públicos, como a 
prefeitura de Poços de Caldas e uma cadeira de deputado federal entre 1934-37. Faleceu em Belo 
Horizonte, em 1948 (LEME, 2005). 
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“As ruas para receber esse beneficio devem ter a largura dependendo das dimensões 

das arvores escolhidas”. Sendo assim, a inserção ou manutenção dessas árvores 

dependeria, primeiro, do traçado urbano, sujeitando-a a ser mais um elemento 

paisagístico, uma vez que “(...) para que a arborização não prejudique outras 

necessidades públicas, como a iluminação, é necessário que aquela se faça arredada 

desta, não se conciliando no mesmo alinhamento com efeitos opostos”, e caso não 

haja um ordenamento prévio, os efeitos estéticos da arborização trariam mais 

problemas do que vantagens, como o deslocamento das calçadas pelas raízes e 

envolveriam “com a folhagem a illuminação, as linhas telephonicas e telegraphicas” 

(LIBERALLI, 1900, p. 123, grifos nossos). 

As orientações propostas pelo engenheiro politécnico Frederico Augusto 

Liberalli coadunam com os preceitos ensinados nas escolas politécnicas brasileiras, 

cujas prerrogativas urbanísticas encontravam-se atreladas aos conceitos de ordem e 

regularidade constantes nos modelos europeus urbanos adotados. Isso pode ser 

demonstrado, por exemplo, no programa curricular de Arquitetura civil da Politécnica 

do Rio de Janeiro, cujas lições de introdução vegetal no meio urbano explicitam 

justamente a imposição do traçado reto nas áreas verdes: 

A arborisação deve ser feita nas cidades, nas praças, jardins, ruas e 
cemitérios, obedecendo a certas regras, pois nem todas as ruas se 
prestam para receber arvores. Os hygienistas mais exigentes 
impõem uma distancia de cinco metros entre uma e outra fila de 
arvores. Conforme a largura da rua as arvores podem ser em 2,3,4 e 
5 filas. Haverá o cuidado de deixar, nas arvores plantadas no 
passeio, um espaço de um metro entre o meio fio e o tronco. 
Quando os passeios são muito longos, 8 metros pelo menos, 
permitte-se a plantação de duas filas de arvores. Ruas ha que 
permittem apenas uma fila de arvores, ao centro; e outras, duas ao 
lado. O primeiro modo é mais conveniente devido a circulação de 
vehiculos sendo, porem o segundo mais pittoresco (NOTAS..., 1916, 
p.120-121). 93 
 

Mas, havia vozes dissonantes acerca da imposição estética dos elementos 

naturais nas cidades. Baeta Neves, assim discorria sobre as vantagens da incorporação 

vegetativa no seio urbano:  

                                                      
93 

Inclusive, dever-se-ia atentar para a escolha e a manutenção das árvores utilizadas: “As arvores devem 
ser de raízes pivotantes, bem copadas, que não dêm fructos e de folhas perenes. [...]. A conservação e 
educação da arvore devem merecer especial cuidado e, si se não deve deixar na poda, as irregularidades 
naturaes, tambem o corte, dando formas geométricas, não é aconselhado” (NOTAS..., 1916, p.121-122). 
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E nada mais pode concorrer para manter a atmosphera physica e até 
moral das localidades, do que ruas arborizadas e bem traçadas, não 
contrariando a natureza, cujos caprichos, bem aproveitados, 
constituem o verdadeiro encanto das cidades modernas, 
naturalmente saneadas pela renovação do ar, e pela movimentação 
da águas (NEVES, 1913, p.40). 
 

Isto se devia, segundo a lógica de Baeta Neves, a intrínseca associação da 

cidade com o modelo orgânico – em voga naquele período – relacionando-a com o 

processo fisiológico humano, no qual as áreas verdes teriam papel fundamental: “Na 

comparação feliz e corrente das cidades com o organismo humano, os parques, as ruas 

e as avenidas arborizadas são sempre tomadas como o pulmão dessas agglomerações, 

no qual se purifica o ar, que dá vitalidade ao homem, revigorando o organismo social” 

(NEVES, 1913, p.40). Todavia, o engenheiro propunha uma nova forma de inserção da 

vegetação nos espaços urbanos, ao apontar que não se deve “contrariar a natureza”, 

ou seja, deve-se aproveitar “os accidentes e recursos naturaes” existentes na 

localidade para se criar uma cidade aprazível aos seus habitantes (NEVES, 1913, 

p.47)94. E, quando os cidadãos e os gestores municipais não promovem uma relação 

harmoniosa entre o espaço construído e os espaços verdes, conclui: 

É facto, interessante o que se dá muitas vezes nas cidades – o 
homem estraga o que é natural tentando imitar a natureza; deixa 
elementos naturaes dessa ordem, que inutilizia, ás vezes, sem 
motivo de ordem superior, para artificialmente repetil-os mal, em 
outros pontos da cidade, em parques custosos e de conservação 
onerosa, que o publico abandona (NEVES, 1913, p.50-51). 
 

A questão preservacionista, levantada por Baeta Neves, encontraria outros 

defensores, principalmente a partir da década de 1920 e se estenderia até 1940, 

quando se promulgaram diversas leis de proteção ao patrimônio florestal a partir de 

                                                      
94

 O discurso de Baeta Neves também revela a sua preocupação com a preservação das áreas naturais, 
relacionando questões ambientais e econômicas cujo objetivo se alinha as prerrogativas que defendem 
o desenvolvimento do país. Ao citar o pensamento proposto pelo químico britânico, Willian Ramsay, 
Baeta Neves (1913, p.43) afirmava: “Ramsay constata o facto de que os progressos da sciencia não se 
obtem somente accumulando informações que possam dar em resultados applicações praticas, mas, 
que, para attingil-os, é necessario tambem desenvolver o espírito da previdência, preoccupar-se das 
conseqüências e tentar prever o futuro, não por meras conjecturas, mas coordenando os factos e 
deduzindo delles resultados lógicos, procurando, principalmente, determinar as condições que possam 
garantir um bem durável ao paiz. A applicação desta verdade ao caso das florestas, impõe aos governos 
uma acção segura em favor da sua conservação e do seu econômico approveitamento”. 
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1930 (FRANCO; DRUMMOND, 2009)95. Porém, se ação de intelectuais como Herman 

Von Ihering, Alberto Torres e Armando Sampaio visava uma busca pela identidade da 

nação brasileira a partir de certos elementos como a riqueza natural, esses não 

propunham nenhuma intervenção para proteger áreas verdes dentro o espaço 

urbano96. Percebe-se que mesmo os ideais preservacionistas não alcançavam as áreas 

próximas ou restritas à cidade e que ficavam sujeitas aos “caprichos” estéticos da 

população e as ações de “embelezamento e aformoseamento” dos agentes 

governamentais, notadamente os engenheiros e os médicos. 

Por último, convém destacar novamente que as ações dos engenheiros 

estavam imbuídas de um plano geral de reestruturação física das cidades brasileiras, 

naquele momento. Esse plano ganhou o apoio das elites sócio-políticas que almejavam 

uma nova cidade e promoveram, em conjunto com os seus agentes, diversas medidas 

sistematizadas com o emprego de áreas verdes com intenções estéticas. As 

intervenções promovidas pelos engenheiros nas grandes cidades brasileiras 

permitiram que as propostas de modernização se tornassem realidade e, assim, 

trasladados por outras de menor importância. Esses engenheiros, ao aportarem no Rio 

Grande do Norte, trouxeram consigo tanto os seus conhecimentos técnicos e 

experiência profissional como um pensamento próprio sobre as áreas de intervenção e 

que gerariam as tensões entre a técnica e a natureza. Isto se deu, no momento em que 

a necessidade da construção do porto para Natal possibilitou um início sistematizado 

de melhorias que retirariam a cidade do seu “sono colonial” uma vez que os “ares de 

mudança” a acordariam e a levariam para o século XX. 

                                                      
95

 Dentre elas, pode-se destacar o Código Florestal, o de Água e Pesca, o de Águas, o de Minas e de 
Fiscalização das expedições Artísticas e Científicas, aprovados entre maio de 1933 e outubro de 1934 
(FRANCO; DRUMMOND, 2009). 
96

 O artigo de Armando Sampaio (1926, p.124), demonstra claramente que a linha de raciocínio destes 
intelectuais e enfatiza uma relação racionalista e utilitarista entre as reservas naturais de fauna e flora e 
a cidade: “Daí a razão por que tanto se empenham pelo reflorestamento os homens do Estado e os 
technicos que estudam o problema florestal; não basta a um pais, que nele existam grandes florestas; o 
que é absolutamente necessário é que as florestas sejam exploraveis e que não estejam longe dos 
centros consumidores e dos portos de embarque, para a facil exportação dos produtos florestaes, etc. 
porque os longos transportes oneram demasiado estes produtos”. 



 

4. O “Caes” da Europa 
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A ação de intervenção dos engenheiros formados nas instituições politécnicas 

em diversas cidades do país acarretaria numa série de reformas urbanas que atendiam 

às exigências específicas para cada localidade. Exemplos como as reformas 

empreendidas nas cidades do Rio Janeiro – então Capital Federal –, São Paulo, Santos e 

Recife se constituem em resultados concretos de medidas de melhorias urbanas, 

promovidas pelo aparelho técnico-administrativo estatal que estavam ocorrendo 

naquelas localidades. 97 

 Por conseqüência, outras cidades brasileiras, se espelhando nas reformas de 

Pereira Passos para o Rio de Janeiro, também dariam início aos seus planos de 

intervenção urbana a partir de suas próprias demandas locais. Em relação ao Rio 

Grande do Norte, mais especificadamente, a intenção das elites focava numa ação de 

superar o aspecto “colonial”, identificado pejorativamente como um símbolo de 

atraso, no qual Natal ainda se encontrava – o que constituía praticamente o objetivo 

comum a todas as cidades de então. Contudo, certas limitações existentes impediam o 

decurso de implementação dessas melhorias na capital potiguar.  

Se, inicialmente, a principal causa residia numa possível escassez de recursos 

públicos para levar adiante as obras, o que se verificou, entre outros fatores, foi a 
                                                      
97

 Ver LANNA, Ana Lúcia Duarte. A cidade controlada: Santos 1870-1913. In: RIBEIRO, Luiz César de 
Queiroz; PECHMAN, Robert. Op. Cit., p.311-331, por exemplo. 

Estos puertos, cuando la Naturaleza o el lugar les presta 
condiones favorables y tienem exollera, cabos e promontores 
prolongados y como consecuencia forman naturalmente en su 
interior arcos o recodos, ofreceran sin duda las mayores ventajas. 
Bastará entonces construir en torno suyo porticos, atarazanas 
almacenes y entrada para las mercancias, y desde alli calles 
hasta los mercados. 

Vitruvius, sec. I a.C. 
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estagnação econômica, agravada pelo isolamento físico de Natal, que impossibilitava o 

seu desenvolvimento urbano e cujo fenecimento se tornou o ponto-chave no discurso 

das elites potiguares. Somente a partir da segunda metade do século XIX se iniciaria 

um processo de desenvolvimento urbano na capital potiguar, porém ainda de forma 

incipiente, dado certos fatores limitadores dentre os quais se pode destacar, foco do 

interesse deste trabalho, a presença de elementos naturais imbricados dentro da 

cidade. 

 

4.1 NÃO HÁ TAL: NEM CIDADE, NEM “LUXÚRIA VEGETAL” 

Os três primeiros séculos de vida urbana da cidade do Natal podem, grosso 

modo, se resumirem numa singela anedota contada desde meados do século XVIII: 

Natal? Não há tal98. De cidade, a capital só teria então o nome, como apregoou 

Câmara Cascudo (1929 apud ARRAIS, 2005). Um dos primeiros relatos do século XIX 

sobre Natal reforçava a idéia de que esta possuía poucos elementos ditos urbanos que 

a pudessem caracterizar como uma cidade. O viajante inglês, Henry Koster (1816, 

2002, p.158), ao visitar Natal em 1810, afirmava que “um estrangeiro que por acaso, 

venha a desembarcar nesse ponto, chegando nessa costa do Brasil, teria uma opinião 

desagradável do estado da população nesse País, porque, se lugares como esse são 

chamados cidades, como seriam as vilas e aldeias?”. O aspecto de aldeia se reforçava, 

ainda, no fato de não haver nenhum calçamento nas ruas, tomadas por areia solta. Na 

parte baixa, ou a Ribeira, o rio dominava a paisagem, em contraste ao aspecto 

vilanesco do local: “situada nas margens do rio e as casas ocupam as ribas meridionais 

e não há, entre elas e o rio, senão a largura da rua” (KOSTER, 1816, 2002, p.158). 

A fisionomia urbana da cidade pouco mudara, setenta anos depois. Sua 

população não passava dos 12 mil habitantes – inexpressiva, se comparada à 

                                                      
98

 As fontes mais antigas conhecidas sugerem que o primeiro a realizar tal gracejo foi o bispo de Olinda, 
Dom João da Purificação, durante a visita ad limina à província em 1746. Entretanto, Câmara Cascudo 
(1968) aponta outro eclesiástico como o responsável pela citação. Segundo o historiador, o Frei Luís de 
Santa Tereza, também em 1746, havia pronunciado as seguintes palavras: “A civitate Natali, seu NON 
TALI, ut attenta ejus teneutate per jocum dictur” (Cidade do Natal, ou NÃO TAL, como em vista da sua 
pequenez). Cf. MARINHO, Francisco Fernandes. O Rio Grande do Norte sob o olhar dos bispos de Olinda. 
Natal: Nordeste, 2006; CASCUDO, Luís da Câmara. Nomes da terra: história, geografia e toponímia do 
Rio Grande do Norte. Natal: Fundação José Augusto, 1968. 
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população total da província, que contava com 233.960 habitantes e significava que a 

capital contava com apenas 5,13% da população total do Rio Grande. Como 

conseqüência, o número de habitações era igualmente reduzido, havendo apenas 

esparsas moradias dentro do seu perímetro99. Na análise da obra de Lindolpho 

Câmara, Veríssimo de Melo aponta uma forte presença dos elementos naturais que 

envolvia a cidade, que repercutia fortemente na população, carente de equipamentos 

urbanos: “os que aqui nascem, (...), em face da precariedade do meio, só tinham 

condições de ser pescadores, roceiros e soldados da polícia. O comércio era pobre. 

Não havia água encanada, nem esgoto, nem luz” (MELO, 1972, 2006, p.11). 100 

As áreas naturais, dentro da cidade, mantinham uma presença constante, 

tornando-se sinônimo toponímico e referencial. Um exemplo se mostra na localização 

dos mercados públicos, em 1872, que por não possuírem edificações próprias, 

desenvolviam suas atividades de maneira improvisada embaixo de grandes árvores: 

“os dois mercados existentes eram precários: o da Ribeira funcionava debaixo de uma 

velha tatajubeira. O da Cidade Alta sob ‘frondosas gameleiras’” (MELO, 1972, 2006, 

p.14, grifos nossos). Além disso, outra relação entre o meio natural e a cidade, 

apontada por este autor, residia na idéia de uma cidade profundamente marcada pelo 

manto verde de uma vegetação que se impunha sobre ela, na medida em que Melo vai 

inventariando a grande quantidade de árvores frutíferas espalhadas nas regiões 

circunvizinhas e alertando que, para “colher essas frutas, havia de enfrentar inimigos 

                                                      
99

 Não existem informações, até então, que forneçam dados sobre o número exato de residências. O 
relatório do Governador Joaquim Ferreira Chaves (1896) informava à Assembléia Legislativa do Estado 
que a população natalense contava com aproximadamente 18.299 habitantes, dispersos em pouco mais 
de 1.332 km² de área urbana, em 1896. Ao se comparar com os dados do IBGE de 1920, quando Natal 
contava com uma população em torno de 30 mil habitantes, o número de residências era de 4.754 
unidades. A título de inferência, se a proporção for mantida, no período deveria existir cerca de 1.900 
residências. Cf. IBGE. Anuário estatístico do Brasil, 1936. Rio de Janeiro: Tipografia do Depto. de 
Estatística, 1936 e LIMA, Pedro. Saneamento e modernização em Natal: Jannuário Cicco, 1920. Natal: 
Sebo vermelho, 2003. 
100

 Na realidade, os trechos utilizados nesse trabalho originam-se do livro de Veríssimo de Melo, 
publicado originalmente em 1972, pela Revista do Instituto de Ciências Humanas, da Universidade do 
Rio Grande do Norte. Tratava-se de comentários sobre a obra de Lindolpho Câmara, Memórias e 
Devaneios, lançado em 1938, no Rio de Janeiro, o qual traçou uma breve “radiografia” da cidade em 
1872. Infelizmente não foi possível encontrar a obra original. Dessa forma, a falta de um rigor 
metodológico para a análise da obra original faz com que dificulte saber quem fala, se o próprio Melo ou 
Lindolpho Câmara, apesar da existência de algumas passagens distintas. Seja como for, é importante 
enfatizar tal fato, uma vez que se percebe uma manutenção de uma idéia que não se modificou com o 
passar do tempo. Logo, manteve-se – mesmo cem anos depois – o pensamento que Natal só se tornou 
cidade a partir do período republicano, idéia que o primeiro autor evidencia e o segundo justifica. 
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traiçoeiros nos matos: as formigas de fogo, cobras nas moitas e vespas nas galhadas” 

(MELO, 1972, 2006, p.15-17).101 

   As vésperas do fim do século XIX, Natal encontrava-se num processo de 

transição singular. Os diversos melhoramentos ditos urbanos que tiveram início nesse 

momento ainda não permitiam caracterizá-la como uma cidade de fato, uma vez que 

“esta *a capital+ alargou-se, estendeu-se, porém os melhoramentos não alteraram a 

sua physionomia de aldeia” (CASTRICIANO, 1902, 1993, p. 223)102. Tratava-se, de uma,  

 

Modesta capital, dividida em dois pequenos bairros de ruas impossíveis, 
ou sem calçamento ou grosseiramente calçadas de pedra bruta, sem 
edifícios, sem jardins, com pequeno comércio e nenhuma indústria, 
[que] parecerá mais uma vila pacata de interior do que uma capital 
marítima (FEITOSA, 1899, 200-?, p.12). 

 

Como Koster, Polycarpo Feitosa (1899, 200-?., p.9)103 retoma o exemplo do 

olhar do estrangeiro que porventura vislumbrasse Natal pela primeira vez, ao adentrar 

no cais Pedro de Barros104 ou pela “arapuca da Alfândega”. Inicialmente, não 

encontraria uma “vegetação luxuriante, a floresta esplêndida, sombria e intricada, cuja 

verdura incomparável e perpétua tenta seduzir *o estrangeiro+” (FEITOSA, 1899, 200-?, 

p.9-10). Se o mesmo não encontrara um manto verde cobrindo a costa, deveria então 

se deparar com os elementos urbano característicos de uma cidade, mas o autor 

exercita sua ironia ao afirmar que “outra coisa que o estrangeiro não vê é a cidade” 

(FEITOSA, 1899, 200-?., p.11). E com uma única frase, Feitosa a vaticinou como uma 

“Metrópole Indígena”, voltada apenas para o matuto, ao homem do interior, cuja 

vinda a Natal se motivava pela busca por mantimentos, vestuário e notícias da política. 

                                                      
101

 Cabe observar que Melo (2006) se aproveita para classificar as árvores frutíferas de acordo com a sua 
disponibilidade, em 1972: a) ainda abundantes: mangabeiras, cajueiros e pés de cajarana; b) difíceis de 
encontrar: pés de maçarandubas, gerabirabas, camboins, ingás de corda e oitizeiros; e c) desconhecidas: 
pés de ubai e guajerus.  Isso sugere os danos ambientais causados pelo potiguar que não possuía 
preocupação preservacionista, discutido mais adiante. 
102

 Sobre as transformações urbanas que as elites natalenses da Primeira República empreenderam, ver 
OLIVEIRA, Giovana Paiva. De cidade a Cidade: o processo de modernização do Natal 1889/1913. Natal: 
EDUFRN, 2000.  
103

 Personagem fictício, pseudônimo de Antônio José de Melo e Souza, governador do estado em duas 
ocasiões: entre 1907 a 1908 e 1920 a 1924. A obra “Vida Potyguar” de sua autoria, escrita em 1899 e 
reeditada pelo Sebo Vermelho que não incluiu a data dessa edição – provavelmente na primeira década 
do século XXI. 
104

 Posteriormente, na década de 1910, denominado “Cais Tavares de Lyra”. 
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Com uma verve irônica revestida de crítica, retoma o velho trocadilho: “Não há tal”. 

(FEITOSA, 1899, 200-?, p.11). 

Certamente, tanto Lindolpho Câmara quanto Polycarpo Feitosa ressaltavam 

uma busca pelo moderno, pelo “civilizado”, que não encontrava respaldo na paisagem 

urbana da cidade. Ao projetar suas visões de época – no momento em quem 

escreviam suas crônicas – na pequena capital potiguar, com seus ares coloniais, 

percebiam-na e representavam-na de forma pejorativa, enfatizando sempre os 

aspectos negativos de uma localidade que não se considerava uma cidade. 

Aparentemente, ambos inferem certa indolência dos órgãos administrativos, que 

compactuavam para tal situação, e do próprio povo potiguar que “(...) vive como quem 

espera que os melhoramentos de qualquer espécie, os benefícios, o progresso lhe 

caiam prontos e sem trabalho seu, do alto do céu ou do alto do governo” (FEITOSA, 

1899, 200-?, p.13).  

Contudo, diversos esforços por parte da administração pública foram 

empreendidos no sentido de dotar a cidade de melhoramentos e aformoseamentos 

desde meados do século XIX e, às portas do novo século, “(...) ouve-se o apelo por 

parte dos reformadores para que afrontasse força imperiosa de uma natureza que se 

manifesta de diversas formas, barrando o progresso” (ARRAIS, 2006, p.123). Assim, 

ainda que as ações de intervenção estatal esbarrassem, geralmente, na falta de 

recursos ou na falta de um corpo técnico105 que levasse adiante as obras almejadas 

pela sociedade, manifestadas nos jornais do período – e necessárias à cidade –, o 

principal obstáculo, aquele que mais atravancava e mais externava tais carências era, 

sem dúvida, o elemento natural. 

 

 

 

                                                      
105

 Em 1859, por exemplo, a diretoria de obras públicas do estado contava apenas com um diretor, um 
amanuense e um expediente. A falta de recursos pecuniários, inclusive, acarretou na demissão do 
encarregado de obras públicas de Natal, em 1887. Cf. GONÇALVES, Antônio M. N. Relatório... Maranhão: 
Typ. Commercial de Antônio Pereira Ramos d’Almeida, 1859 e CARVALHO, Antonio Pereira. 
Falla...*Natal+: Typ. do “Correio do Natal”, 1888, respectivamente. 
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A definição sobre a localização de Natal, no século XVI, deveu-se, 

principalmente, à sua posição geográfica privilegiada – no alto de um morro, com boa 

visibilidade da costa e da entrada do rio –, fatores considerados determinantes para 

defesa de uma cidade, no caso de invasões por terra ou por mar106. Porém, havia uma 

clara desvantagem nessa escolha: o isolamento físico da cidade em relação ao resto da 

região. A posição topográfica da cidade tinha por limites, ao norte, o rio Potengi (de 

difícil transposição), e a leste e a sul, paredões de dunas margeando a cidade.  Além 

disso, havia a questão do acesso ao ancoradouro interno, apontado como o principal 

obstáculo à entrada de navios que, cada vez, aumentavam de calado: 

 
Distando apenas do nosso porto cerca de três kilometros a entrada 
de nossa barra é feita um kilometro mais ou menos, por um canal 
tortuoso e de difficil navegação. A sudoeste deste existem grandes 
dunas que diariamente avançam, e do lado norte uma rocha quasi 
sempre submersa, que denominam Baixinha. (MELHORAMENTOS..., 
1893, p.2). 

 

                                                      
106

 Sobre os critérios adotados pelos portugueses, no período colonial, para a localização das suas 
cidades e povoações – com adoção do modelo de “acrópole” – ver MARX, Murillo. Cidade Brasileira. São 
Paulo: Melhoramentos, 1980; REIS FILHO, Nestor Goulart. Imagens de vilas e cidades do Brasil colonial. 
São Paulo: EDUSP, 2000. Mesmo não sendo a tônica deste trabalho os motivos da fundação de Natal, 
não custa lembrar os dizeres de Cascudo (1968, p.217): “NATAL jamais fora Povoação ou Vila. Nasceu 
cidade”. 

Figura 05 - Cidade do Natal, 1864. O alagado da Campina da Ribeira e a 
ladeira dividiam a cidade em dois núcleos citadinos distintos. Igualmente, 
mostra o muro de proteção, construído a partir de 1860 para conter o 
avanço das águas em direção à campina da Ribeira. 
Fonte: ALMEIDA, 1868.  
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Dessa forma, o então presidente da província, José Bento da Cunha Figueiredo 

Júnior (1862, p.27) sentenciou: “a situação [geográfica] da capital é a mais poderosa 

causa do seu atraso”. A pouca acessibilidade e a falta de uma comunicação mais 

eficiente com o interior, tiveram como conseqüência uma ameaça à hegemonia 

política de Natal107. Afinal, sem as vias de acesso às principais praças comerciais da 

província, a economia da cidade não conseguia desenvolver-se, encontrando-se 

estrangulada, e, com freqüência, os comerciantes interioranos preferiam negociar com 

outras paragens, conforme a mensagem proferida pelo presidente da província, 

Antônio M. N. Gonçalves, em 1859: 

 
Cercada pelo lado Leste e do Sul por uma cordilheira de morros de 
arêa de difficil accesso, que se prolongão na extensão de muitas 
legoas em incultas e estereis chapadas, tendo em frente pelo Oeste o 
Rio Potengi com 265 braças de largura, e ao Norte o oceano na 
distancia de duas milhas, comprehende-se facilmente quam penosa 
deve ser a communicação com as comarcas do Assú, Seridó e 
Maioridade e com uma grande parte da mesma comarca da Capital, 
que abrange os Municípios de São Gonçalo, Extremoz e Touros, são 
os generos alimenticios e todos os productos, que se destinão á 
exportação, levados para os portos de Aracati na província do Ceará, 
de Macáo e outros nessa província. Por outro lado segregada pelos 
môrros de arêa da importantíssima e extensa comarca de São José, 
são desviados para os mercados da Parahiba e Pernambuco todo o 
assucar nella produzido, o gado, o algodão e mais generos da 
comarca do Seridó, que deixão de ser enviados para o Aracati. 
(GONÇALVES, 1859, p.16). 

 

E conclui: “E’ por este modo que se explica o facto anormado, que aqui se 

observa, isto é, a pobreza e decadência da capital na razão inversa da riqueza e 

engrandecimento dos demais povoados da província” (GONÇALVES, 1859, p.16)108. E 

                                                      
107

 A ameaça à hegemonia se deu, principalmente, pelas propostas e debates para a mudança física da 
capital para lugares mais acessíveis até 1872, quando “(...) a mudança de capital chegou a ser uma 
alternativa plausível para a resolução do problema de escoamento da produção e da fraqueza e 
isolamento da praça comercial de Natal” (RODRIGUES, 2003, p.45). Somente com as iniciativas políticas 
para a criação de vias de comunicação e de penetração e as diversas intervenções na cidade 
possibilitaram a manutenção de Natal ao seu status quo de capital da província. Cf. MEDEIROS, SILVA, 
SIMONINI. Configurando o território das secas no RN: as estradas de ferro, os açudes e a hegemonia 
econômico-administrativa de Natal (1881 – 1935). In: SEMINÁRIO DE HISTÓRIA DA CIDADE E DO 
URBANISMO, 10. 2008, Recife. Anais eletrônios.... Recife: CECI, 2008, p. 1-14. 
108

 Para se entender como a economia da capital sofria com esse isolamento, basta tomar como 
exemplo a fala do presidente Luiz Barbosa da Silva, em 1867, o qual afirmava que o abastecimento de 
gêneros alimentícios de Natal se dava somente por Macaíba, “em proveito exclusivo de alguns poucos 
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este mesmo presidente enfatizava que, somente com a construção de estradas e de 

uma ponte seria possível eliminar o isolamento de Natal – mesmo ciente das diversas 

tentativas anteriores de construção de uma ponte sobre o Rio Potengi não terem saído 

do papel por falta de recursos109. Dessa forma, deu-se continuidade à única obra que 

dava à cidade uma ligação com o interior da província, o Aterro do Salgado 

(RODRIGUES, 2003). Esse aterro, localizado na margem esquerda do rio, facilitaria a 

instalação de um cais de desembarque cujo acesso às vias de circulação permitiria a 

chegada da produção agrícola do interior a Natal. O transporte se daria então por 

embarcações que cruzavam o rio entre esse cais e o cais de desembarque localizado 

próximo à Cidade Alta que, segundo o presidente Pedro de Barros Cavalcante de 

Albuquerque, possuíam como desvantagens “(...) mil inconvenientes, além do 

encommodo e demora dos conductores” (ALBUQUERQUE, 1870, p.15).  

 

4.2 O CAIS DO SALGADO E A FORÇAS IMPLACÁVEIS DA MÃE-NATUREZA 

O primeiro passo para a integração de Natal, a partir da perspectiva dos 

discursos acima assinalados, seria a construção de um porto mais adequado para a 

integração de Natal com o hinterland e as demais cidades do Brasil. A localização mais 

propícia para a instalação do mesmo seria no porto secundário da cidade, situado no 

bairro da Ribeira. Considerado um bairro desde 1853, a Ribeira possuía como 

principais atrativos uma área extensa e plana e a proximidade com a foz do rio e 

“ensopada pelas marés de enchente e julgada zona de uma ribeira” (CASCUDO, 1968, 

p.218, grifo do autor). Conforme visto no relato de Koster em 1816, no local já se 

encontravam diversos comerciantes, o que possibilitaria caracterizá-lo como uma área 

com potencial para a localização de atividades comerciais. A perspectiva de consolidar 

                                                                                                                                                            
negociantes que todos os sabbados a demandão, e vem impor neste mercado preços excessivos á 
sombra do monopólio que exercem com manifesto prejuízo, tanto do consumidor, como do productor” 
(SILVA, 1867b, p.16). 

  

109
 O presidente Albuquerque, em 1870, convencido de que a construção de uma ponte sobre o rio era 

“uma obra (...) que reputo de imensa necessidade e de incontestavel vantagem para a capital”, solicitou 
ao Barão do Livramento esse serviço. O mesmo encarregou o engenheiro inglês W. Rewlinson um 
projeto de uma ponte levadiça. Com um orçamento estipulado em 450:000$000, a proposta foi 
rejeitada, pois a província não possuía tal monta. O presidente Albuquerque esperava que com a 
introdução de um novo material de construção – o betonmonolito – ajudasse a diminuir os custos 
(ALBUQUERQUE, 1870, p.14-15).  



4 .  O  “ C a e s ”  d a  E u r o p a  | 93 

 

a Ribeira como “(...) um bairro commercial, e que promette augmentar” (JUNQUEIRA, 

1860, p.10) tornou-se concreta a partir da transferência do palácio do governo para o 

bairro, em 1869, iniciando, assim, uma expansão física nesta direção.  

Entretanto, antes mesmo das obras da construção do porto, se fazia necessário 

a construção de um cais adequado – denominado de Cais do Salgado110. As primeiras 

informações sobre os serviços de melhoramento datam de 1860, a partir da iniciativa 

do governo provincial que se ressentia da falta de um engenheiro para levar adiante as 

obras (JUNQUEIRA, 1860) 111. Sem um profissional qualificado, a única ação realizada 

de fato consistiu na proibição dos navios de jogarem os seus lastros112 nas 

proximidades do ancoradouro, com fiscalização por parte da Capitania dos Portos – 

criado em 09 de outubro de 1859. Inclusive, o próprio presidente havia ordenado que 

esse tipo de material fosse jogado no aterro da Ribeira para que acima dele pudessem 

ser construídas edificações com fins comerciais (JUNQUEIRA, 1860).  

Convencido de que Natal deveria possuir um dos principais portos do litoral da 

província, o presidente José Bento da Cunha Figueiredo Júnior (1862, p.27), afirmava 

que além da sua localização central, Natal oferecia “um espaçoso ancoradouro para 

grande número de navios, que atracam facilmente aos trapiches, tal a placidez das 

agoas, e a profundidade de logares contíguos á terra”113. Com essa justificativa, em 

1861, ordenou ao engenheiro Ernesto Amorim do Valle114 a dar continuidade às obras 

                                                      
110

 O rio Potengi, naquele período, comumente era denominado pelos natalenses de “Salgado”. 
111

 Inclusive, o presidente Junqueira esperava que o engenheiro hidráulico Berthott (provavelmente 
inglês) o qual se encontrava no Ceará viesse à cidade para executar tais serviços. As informações até 
aqui colhidas não fornecem nenhuma notícia se o engenheiro veio – ou não – à cidade. 
112

 Termo empregado para denominar todo tipo de material (areia, entulho, pedra, barras de metal, 
etc.) colocado na área de carga do navio, quando o mesmo encontra-se vazio a fim de manter a 
estabilidade da embarcação. 
113

 Esse mesmo pensamento seria retomado anos mais tarde, em 1909, desta vez defendido pelo 
Inspetor Federal de Portos, Rios e Canais, como a principal justificativa para a realização das obras de 
melhoramento, devido a sua importância para o desenvolvimento econômico do país, uma vez que 
“possuía um vasto ancoradouro e pela sua posição no extremo oriente da costa brasileira, presta-se um 
excellente ponto de refugio para os navios de maior porte e entreposto de abastecimento de carvão da 
marinha nacional, de accôrdo com o programma naval” (DEL VECCHIO, 1912, p.153). 
114

 Soteropolitano, nasceu em 17 de abril de 1831. Entrou na Academia Militar da Corte em 1848; 
formado como bacharel em Ciências Físicas e Matemáticas em 1856. Um ano depois se tornou o 
engenheiro da província do Ceará. Em 1860, foi convidado a vir para o Rio Grande do Norte pelo 
presidente da província; contratado um ano depois, atuando em três administrações – as dos 
presidentes Leão Veloso, Luiz Barbosa e Olinto Meira. Nesse período, projetou o palácio do Governo, na 
Cidade Alta, e construiu a torre da Matriz. Eleito Deputado Provincial no biênio 1862-63. Após diversas 
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do cais com a construção de uma muralha de proteção que evitaria o avanço das águas 

do rio durante a alta das marés. Convém destacar que, segundo o presidente 

Figueiredo Júnior, até 1861 não havia um encarregado técnico à frente do serviço de 

obras públicas. Tais serviços estavam confiados a um simples curioso sem uma 

habilitação adequada, afinal: “E’ por isso que as obras antigas resumen-se da falta de 

elegancia, pelo menos”. Mais do que a carência de um corpo técnico, o maior 

problema apontado pelo presidente Figueiredo Júnior consistia na forma de execução 

das obras, entregues nas mãos de terceiros, “alguns dos quaes ainda não deram conta 

do dinheiro nem da obra”. (FIGUEIREDO JÙNIOR, 1862, p.20). Com a extensão de 930 

palmos – aproximadamente 204,6 metros – a muralha se elevava a “(...) 1 ½ palmos 

[0,33m] acima do nível da preamar das marés vivas, tendo 4 palmos [0,88m] de largura 

de respaldo, que foi todo feito de tijolos por falta de lages apropriadas. O alicerce tem 

4 palmos *0,88m+ (termo médio) de profundidade de 6 ½ de largura *1,43m+” 

(FIGUEIREDO JÚNIOR, 1862, p.23). Configurava-se, assim, uma das primeiras ações 

sistematizadas, desde então, com impacto direto nas áreas “naturais” da Ribeira, o 

qual alçaria a um novo patamar o conflito entre o homem e as forças naturais – 

principalmente relacionado ao regime das marés. 

Para construir a estrutura, utilizou-se pedra e cal com revestimento feito em 

cimento. De acordo com a mensagem, o tempo de execução dessa obra durou setenta 

e nove dias e custou ao erário público 8:994$780 réis, incluindo um pequeno aterro 

realizado numa das faces da muralha (FIGUEIREDO JÚNIOR, 1862, p.23). As forças 

naturais interferiam continuamente sobre as obras, tanto que o presidente Figueiredo 

Júnior reconheceu que somente a construção de uma proteção não suportaria o 

avanço das águas; fato esse demonstrado pela destruição de uma parte da muralha e 

do aterro em decorrência de uma súbita alta da maré. Por isso, além dos reparos 

necessários, urgia estender o aterro interno – com um custo aproximado de seis a sete 

                                                                                                                                                            
solicitações suas, conseguiu a exoneração do cargo em 1867, quando resolveu não renovar o contrato 
com o governo municipal, “senão em condições mais vantajosas”. O presidente Luiz Barbosa da Silva 
lamentou a demissão do engenheiro, principalmente por ter igualmente “perdido” outro engenheiro – 
Luiz Guilherme Dodt – que estava à serviço da comissão  do ministério de obras públicas e se encontrava 
realizando obras no interior da província (SILVA, 1867a, p.15). No mesmo ano, assumiu, como 
engenheiro presidente, a primeira sessão da Estrada de Ferro D. Pedro II e, um ano mais tarde, se 
tornou o engenheiro do Quarto Distrito da Inspetoria de Obras Públicas do Rio de Janeiro. Faleceu, 
nessa cidade, em 12 de abril de 1899 (CASCUDO, 1977). 
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contos de réis – para uma largura entre 35 a 40 palmos (entre 7,70 a 8,80m), o que 

serviria tanto como uma via de acesso, ligando os dois bairros, entre a Alfândega, na 

Ribeira, e o Morro do Rosário, na Cidade Alta, além de atuar como um reforço 

estrutural, que conteria com maior estabilidade a fúria das águas. Para facilitar o 

acesso para o porto, construiu-se uma rampa de embarque e desembarque no centro 

da muralha, de grande conveniência aos natalenses, além de “aformosear uma das 

mais importantes localidades desta capital” (FIGUEIREDO JÚNIOR, 1862, p.23-24). 

De acordo com o relatório do engenheiro Valle (1867) – anexado à mensagem 

do presidente Olintho Jose Meira – o ano de 1862 foi marcado, principalmente, pela 

construção de uma área de desembarque na praça da alfândega e pelos serviços de 

proteção do cais do Salgado. Com projeto e orçamento realizados pelo próprio 

engenheiro, a execução da obra ficou a cargo do senhor José Rodrigues Vianna, após 

este ter vencido a licitação pública115, e concluída em pouco mais de onze meses. 

Porém, a construção limitou-se somente à estrutura do cais, faltando determinados 

detalhes que “nao’ sao’ mais do que complementos das que estao’ feitas, servirao’ 

para conservaçao’ e aformoseamento do único caes de desembarque que tem esta 

cidade” (VALLE, 1867, p.1, grifos nossos). Tais complementos seriam: 

 
Lageamento de toda àrea do caes para evitar a lama que sobre o 
aterro formam as chuvas; que se colloque varandas de ferro pelos 
lados para embaraçar que inconvenientemente se faça por alli 
desembarques de volumes; que se assente corrumo’es de ferro em 
cada uma das escadas, e finalmente que se eleve o aterro da 
pequena praça da alfandega até nivellar com o caes (VALLE, 1867, 
p.1)     

 
 

Concomitantemente, Valle (1867, p.3) apoiava as idéias do presidente 

Figueiredo Júnior sobre a necessidade do aterro junto à muralha de proteção. A 

principal justificativa fornecida pelo engenheiro consistia em estabilizar a mesma, 

evitando a sua destruição pelo movimento contínuo das marés – o impacto das forças 

naturais sobre as obras teriam sempre uma denotação destrutiva e comumente 

pautada nos relatórios técnicos. Com um orçamento de 4.320:000 réis, a obra consistiu 

                                                      
115

 De acordo com o dito relatório (VALLE, 1867), o projeto foi orçado em 2.997:610 réis; o “arremate” 
custou aos cofres públicos a quantia de 2.799:000 réis. 
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num aterramento em toda a sua extensão com 5,50 metros de largura “para dentro e 

na altura da mesma” 116. Deveria também abarcar uma “estacada inclinada”, ou seja, 

um suporte provisório até que as obras pudessem prosseguir ao centro da praça – 

provavelmente a da República –, mas modificou-se o plano original, sem a ciência do 

engenheiro, com a construção de um talude de areia com grama plantada para 

sustentá-lo. E para consolidar a sua parte superior, deveria ser coberto com uma 

camada de 20 centímetros de terra para evitar que a areia se tornasse movediça 

(VALLE, 1867).  

Porém, mesmo que com seus esforços e projetos buscasse assegurar uma 

proteção mais adequada, Valle reconhecia que tais providências se tornariam 

insuficientes ante o avanço das águas do Salgado. Por isso, Valle (1867, p.3) sugeria 

“guarnecer o aterro por uma parede taludada”, mas os custos para a sua execução, 

considerados dispendiosos para o erário público, inviabilizaram o projeto. Sobre os 

outros serviços no cais, informava apenas diversos pequenos reparos em áreas 

arruinadas – pela força das águas – e nivelamento, com terra, em alguns pontos da 

muralha, para igualar a parte norte e sul (VALLE, 1867). No fim do relatório, Valle 

apontou uma importante obra que deveria ser executada posteriormente: tratava-se 

da continuação da muralha em direção ao cais da Alfândega, ao norte, e ao sul para o 

morro do Rosário. A importância desse serviço consistiria em fechar a abertura que 

ligava o Salgado ao alagado, próximo a Praça da República, o que eliminaria o fluxo das 

marés para dentro da praça (VALLE, 1867). 117 

Aparentemente, as obras referentes a melhorias do cais se manteriam 

estagnadas até 1870, quando tanto o presidente Albuquerque quanto o seu sucessor, 

o presidente Silvino Elvidio Carneiro da Cunha, ordenaram reparos imediatos por este 

se encontrar arruinado e “com isso não só evitar-se-ha que elle continue á estragar-se, 

como também que se façam no futuro despeza mais avultadas” (CUNHA, 1870, 

                                                      
116

 A licitação foi vencida pelo senhor José Gotardo Emereciano, pela quantia de 2.826:000 réis (VALLE, 
1867). 
117

 O orçamento desse serviço encontrava-se na secretaria do governo desde o dia 20 de junho de 1863 
(VALLE, 1867). Não há maiores detalhes sobre o seu orçamento, e, provavelmente, se manteria a 
mesma forma de execução das obras, planejada em1861. 
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p.19)118. Concomitantemente, mantinha-se o serviço do aterro da margem esquerda 

do rio, principalmente devido à incapacidade de consolidá-lo, pois freqüentemente as 

mensagens dos presidentes das províncias se queixam dos constantes reparos e dos 

gastos decorrentes. Um motivo apontado pelo presidente Cunha sintetiza claramente 

um dos motivos para os contínuos fracassos em sobrepujar as forças da natureza: 

“infelizmente não havia então um engenheiro na província”; e complementa: “E’ uma 

obra de importancia, e que exige conhecimentos profissionaes de quem a dirigir” 

(CUNHA, 1870, p.19, grifos nossos). 

Como contraponto, se até então, os serviços do cais do salgado corroboravam o 

desenvolvimento do bairro da Ribeira, em 1878 houve uma breve mudança na 

orientação dos serviços. Ainda sem um engenheiro fixo no corpo permanente de 

funcionários técnicos, o vice-presidente Manoel Sampaio Bezerra Alentegio 

encarregou o capitão Manoel Joaquim Teixeira de Moura a supervisionar o serviço do 

aterro do Salgado. Entretanto, o capitão mudou a passagem para defronte ao Passo da 

Pátria, por entender que o antigo local encontrava-se completamente arruinado 

(ALENTEGIO, 1879)119. Tal fato não teve boa receptividade dos habitantes da Ribeira, 

que fizeram uma petição expondo as razões pelas quais deveriam dar continuidade aos 

reparos120. Dentre as justificativas proferidas pela Câmara Municipal para negar a 

petição, uma em especial, demonstrava como a falta de um profissional com 

conhecimento técnico poderia contribuir e/ou culminar na submissão do homem ante 

                                                      
118

 Infere-se que um possível motivo para a paralisação de diversas obras – incluindo o cais do Salgado – 
se deveu ao desvio ou diminuição de recursos em virtude da Guerra do Paraguai, entre os anos de 1864 
a 1870.  Um indício pode ser encontrado na mensagem para o segundo vice presidente Antônio Basílio 
Ribeiro Dantas, em 1867, quando, por motivo de um ofício de 1866, recomendou que “se fizessem todas 
as economias possíveis nas verbas distribuídas em auxílio ás obras provinciaes, afim de que as 
respectivas sobras pudessem ser applicadas ás urgências do estado de guerra em que infelizmente nos 
achamos” (SILVA, 1867b, p.15). Com o fim da guerra, em 1870, os recursos não devem ter sido 
realocados de imediato, pois o presidente Cunha, nesse mesmo ano, não possuía recursos para dar 
prosseguimento às obras do cais e com essa justificativa, solicitou ao Governo Imperial a quantia para 
tal empreitada (CUNHA, 1870). 
119

 Inclusive, o serviço foi realizado com mão-de-obra dos flagelados da terrível seca que assolou a 
região entre os anos de 1877-1878. 
120

 Como inferência, não se pode deixar de destacar a rivalidade entre os dois bairros como sendo, 
grosso modo, um dos motivos para a disputa onde situaria o novo acesso. Afinal, imediatamente após a 
petição de 22 “respeitados” cidadãos da Ribeira, outra petição, desta vez com 80 assinaturas – dos 
proeminentes habitantes da Cidade Alta – pedia a continuidade do novo serviço (ALENTEGIO, 1879). 



4 .  O  “ C a e s ”  d a  E u r o p a  | 98 

 

a natureza, uma vez que não era possível escolher um local apropriado para sua 

construção senão sob os “auspícios da Mãe Natureza”: 

 

(...) é notório e reconhecido por qualquer conhecedor dos terrenos 
que o antigo acha-se sobre um solo combatido de fortes correntezas 
de cambôas, que o trazem sempre deteriorado, desmoronada a casa 
e rampa, assim como a ponte que foi forçoso fazer-se, para dar 
transito as agoas; sendo que tudo isto tem-se tornado um 
sorvedouro de dispendiosos concertos, no entanto que o novo uma 
vez feito, terá longa duração e será sempre transitável, visto ser o 
seu solo abrigado de qualquer força da maré, além de tornar o 
caminho muito mas curto, sendo ainda que a passagem à atravessar 
é menos extensa e muito mais mansa do que a da coroa 
(ALENTEGIO, 1879, p.16-17). 

 

 

4.3 OBRAS DE MELHORAMENTO DO PORTO: A CONQUISTA DO MEIO NATURAL PELA 
ENGENHARIA 

Não obstante o ano de 1869 ter sido marcado por uma preocupação dos 

poderes públicos que “começaram a cogitar da realisação de obras de melhoramento 

dos nossos portos e do aperfeiçoamento dos serviços de embarque e desembarque e 

armazenagem de mercadorias” com o intuito de “satisfazer ás necessidades sempre 

crescentes do comercio e da navegação” (LISBOA, 1922, p.206)121, os apelos ao 

Governo Imperial, por recursos materiais e humanos para a construção de um porto 

foram atendidos, indiretamente, somente a partir de setembro de 1875. Nesse ano 

elaborou-se o Relatório de Melhoramento dos Portos do Brasil, de autoria do 

engenheiro inglês John Hawkshaw, que também se encarregou da confecção de um 

mapa hidrográfico da região (Figura 06). Mesmo que de forma breve – pois os seus 

serviços deveriam abarcar somente a análise das obras nas províncias de Pernambuco, 

Ceará, Maranhão, Paraíba do Sul e Rio Grande do Sul –, Hawkshaw teceu alguns 

sucintos comentários sobre a possibilidade da construção de um porto em Natal.  

Inicialmente apontou como principal problema a foz do Potengi, uma vez que o 

recife existente no extremo norte da entrada do rio, “(...) torna o accesso muito curvo 

                                                      
121

 Neste ano, foi instaurado o decreto imperial n. 1.746 que autorizava o Governo a contratação privada 
para a construção de docas e de armazéns nos portos imperiais com uma concessão de 90 anos de uso. 
Porém, com a exceção do porto de Santos – 1888 – e do porto de Manaus – 1901 – não houve nenhum 
interesse por parte da iniciativa privada pelas concessões (LISBOA, 1922). 
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e perigoso, porque, vencida que seja a sua extremidade, os navios são obrigados a 

mudar rapidamente de rumo, para evitarem o baixio” (HAWKSHAW, 1875, p. 111). A 

solução mais adequada, de acordo com o perito, consistiria no corte da seção extrema 

do recife, mas se tornaria por demais dispendioso, pois “(...) consiste no arrasamento 

de rocha submarina” (HAWKSHAW, 1875, p. 112). A alternativa mais viável sugerida 

por Sir Hawkshaw envolveria a realização da dragagem do leito do rio, mas apenas 

após um “(...) estudo minucioso, incluindo sondagens e natureza do fundo do mar” 

(HAWKSHAW, 1875, p. 112).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com os subsídios técnicos fornecidos pelo relatório do engenheiro inglês, o 

presidente José Bernardo Galvão Alcoforado Junior ressaltou a necessidade premente 

de uma draga, uma vez que, caso contrário, com a “incessante marcha das areias, em 

d. 

a. 

b. 

c. 

Figura 06 – Detalhe da Planta Hidro-topográfica do rio Potengi, 1847. 
Nele, pode-se observar os principais “obstáculos naturais” da barra: a. 
Pedra da Baixinha; e b. Cabeça de Negro. Esses afloramentos dificultavam 
o acesso ao cais de Natal, forçando a manutenção de trajetórias 
específicas para cada tipo de embarcação: c. Vapores; d. Vela. 
Fonte: Biblioteca Nacional – Acervo HCUrb. 
Nota: Editado pelo autor. 

d. 
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Figura 07 – Levantamento Hidrográfico do Rio Potengi, detalhe com a 
indicação do corte do recife proposto por Sir Hawkshaw, 1875. O 
engenheiro reconhecia a necessidade mais estudos como um meio 
eficaz para uma intervenção sistematizada para a abertura do porto. 
Fonte: Biblioteca Nacional/ Acervo digital do HCUrb.  
Nota: Editado pelo autor 

breve ficará ella [a entrada da barra] completamente obstruída com grande 

detrimento da navegação e do commercio” (ALCOFORADO JUNIOR, 1877, p.19). O 

início do período republicano marcou também um acirramento nos pedidos, por parte 

do Rio Grande do Norte, pelas obras do porto da capital. O estrangulamento 

econômico que a província vivia, no período imperial, ainda se mantinha no final do 

século XIX, quando os jornais alardeavam que o “problema magno, do qual dependia 

todo o seu futuro era a abertura da barra, quase fechada até aos navios de pequeno 

calado” (MELHORAMENTOS..., 1902a, p.1) e reiteravam-se novas esperanças para que 

esse serviço fosse iniciado: “Veio a Republica e com ella renasceram as esperanças que 

alimentava-nos de ver traduzida em realidade a desobstrucção da barra” (A BARRA, 

1893, p.2). 
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As obras do porto, propriamente ditas, começariam a tomar forma em 1890, a 

partir de um resumido relatório e orçamento, feito – em 12 de junho do mesmo ano – 

a pedido do então presidente da província, Joaquim Xavier da Silveira Júnior, para o 

engenheiro Affonso Henrique de Souza Gomes, e entregue ao Ministro da Viação e 

Obras Públicas, Francisco Glycério (TAREFAS, 1897; CASTRICIANO, 1904). Além dos 

trabalhos de fixação das dunas e dragagem do canal – serviços realizados de forma 

esporádica até então – delineava-se uma ação mais incisiva do homem sobre o meio 

natural com: “a) Arrasamento de grande parte do recife do norte ou Cabeça de Negro; 

b) Arrasamento da parte do recife sul; c) Arrasamento parcial da Baixinha” 

(CASTRICIANO, 1904, p.23). 122  

Ainda em 1890, a partir do decreto nº1109 de 20 de novembro, o Governo 

provisório criou as Inspetorias dos portos marítimos, cujo objetivo consistia em 

“systematizar o estudo dos variados phenomenos relativos ao regimen e 

melhoramento dos portos, á fiscalização das obras contractadas e á direcção e 

execução das que fossem feitas por conta do Estado” (PIRES, 1895, p.391-392). O 

litoral brasileiro, então, se dividiu em seis grandes distritos123, sendo que o Primeiro 

Distrito supervisionava os serviços de São Luiz do Maranhão (sua sede) até o litoral 

potiguar. Extintas em 1894, as Inspetorias se transformaram em comissões de 

melhoramento dos portos e deram continuidade aos serviços de cada estado (PIRES, 

1895)124. Contudo, faltava ainda, de acordo com o relatório, uma lei que 

regulamentasse os serviços nos portos brasileiros, principalmente a partir de uma 

centralização com a criação de uma Inspetoria Geral, mas, sobretudo, para garantir 

uma “systematização technica e centralização administrativa” desses melhoramentos 

(PIRES, 1895, p.392, grifos nossos).  

                                                      
122

 É válido lembrar que o item “a” confere com a proposição do engenheiro Hawkshaw, em 1875. 
123

 Os demais distritos, criados pelo decreto n.1190, assim podem ser apontados: “o 2º Districto com 
séde em Recife, comprehendendo o littoral da Parahyba a Alagôas; o 3º abrangendo Sergipe e Bahia, 
com séde na capital deste ultimo Estado; o 4º comprehendendo Espirito Santo e Rio de Janeiro, com 
séde na Capital federal; o 5º abrangendo S. Paulo e Santa Catharina, com séde em Santos; e o 6º, 
finalmente, limitando-se ao Estado do Rio Grande do Sul, com séde na cidade do Rio Grande. (PIRES, 
1895, p.394-395). 
124

 O ministro não deixou de lamentar o fim das Inspetorias – devido a problemas com a lei 
orçamentária do Governo: “Ficou assim profundamente alterada a primitiva organização, perturbando-
se por esse modo a marcha e boa ordem nos differentes serviços dos portos, sem vantagens para os 
cofres públicos” (PIRES, 1896, p.392). 
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Apesar de aprovado desde 1890, os projetos relativos aos trabalhos de 

melhoramento do porto ainda não haviam começado de fato. O articulista do 

periódico O Santelmo informava que “já se acham approvados pelo Congresso Federal 

os diversos projectos fixando as respectivas verbas para os melhoramentos materiaes 

precisos a este Estado” (MELHORAMENTOS, 1891, p.1) e cujo valor total girava em 

torno de 400 contos de réis para aquisição de equipamentos e pagamento de pessoal 

(BARRA..., 1891). A liberação desse recurso se deveu principalmente ao empenho do 

dr. Pedro Velho, então senador norte-riograndense e à bancada norte-riograndense na 

Assembléia Nacional125. Somente dois anos mais tarde e com “mil difficuldades 

decorrentes da má vontade com que neste paiz se procura attender as exigências dos 

Estados pequenos” (MELHORAMENTOS..., 1902a, p.1), instalou-se na capital, em 15 de 

junho, a Comissão de Melhoramentos do Porto, sob a direção do engenheiro Adolpho 

da Costa Cunha Lima – que acumulou a supervisão dos serviços de melhoramento dos 

portos de Natal, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. 126  

As ações do engenheiro Cunha Lima se limitaram ao início do levantamento das 

tábuas de marés e ao recenseamento populacional (CASTRICIANO, 1904). Duramente 

criticado pela imprensa local, Cunha Lima foi substituído, em 29 de julho de 1894, pelo 

                                                      
125

 A aprovação do orçamento para a abertura da barra foi assim noticiada com grande otimismo pela 
imprensa local: “As vantagens incalculaveis que ao nosso commercio devem advir pela abertura da 
barra desta capital, o grande impulso q’a realisação deste serviço daria ao nosso progresso e acima de 
tudo o desejo q’nos anima de contribuir sempre com o nosso contingente para que sejam 
transformados em realidade todas as medidas uteis e proveitosas ao estado, tem feito com que não 
poupemos esforços para ver applicados com zelo e honestidade os quatrocentos contos, que nos foram 
concedidos para melhoramento do porto” (MELHORAMENTOS, 1893, p.2). E trazem indícios de uma 
possível disputa regional por recursos, travados pelas bancadas estaduais e que merecem um melhor 
aprofundamento por parte dos pesquisadores. Entretanto, entre os anos de 1890 e 1896, pouco se fez 
com os recursos obtidos. O levantamento realizado pelo A República, demonstra que, no período 
assinalado, o governo federal concedeu à Comissão um valor total de 1.122.000$000, da qual 
despendeu-se apenas a importância de 262.641$504. E ressalta que “Dedusa-se desta, a importancia 
gasta pelas commisões até 1894, que nenhum serviço fizeram, a menos que como tal se considere a 
tentativa para o recenseamento da capital, e ver-se-á que, como a pouco avultada quantia de 
154.722$133, fez o dr. Souza Gomes diversos estudos preliminares que estão sendo verificados, revistos 
e continuados pelo dr. Nunes Ribeiro, alem da fixação da duna que acha-se quase concluída” (TAREFAS, 
1897, p.3). Ou seja, não faltavam recursos financeiros para a execução das obras nem um profissional 
qualificado para executá-las. 
126

 Há indícios de tentativas anteriores do início dos serviços entre 1890 a 1893. O Diário do Natal chega 
a noticiar que “por mais de uma vez tem sido tentado esse melhoramento; o governo tem mandado 
mais de um profissional desobstruir a barra; já estiveram mesmo encetados os trabalhos; porem, à 
ultima hora, apparece um contratempo, o trabalho fica projecto e o progresso do estado fica 
paralysado”. (ABERTURA, 1893, p.3). 
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engenheiro Affonso de Oliveira Albuquerque Maranhão127. Os trabalhos executados 

por ele basicamente se restringiram à conclusão dos estudos preliminares, pois ainda 

não havia na capital os instrumentos de precisão para tal levantamento. A fim de 

evitar novos protestos contra possíveis morosidades da comissão, o relatório 

ministerial de Viação e Obras Públicas sugeriu, então, que se fizesse a “(...) dragagem 

do porto e da fixação da duna entre o recife do sul e o rio Potengy”, pois se tratavam 

de serviços “(...) que podem ser desde já iniciados, sem inconveniente algum e antes 

com toda a vantagem” (COSTALLAT, 1894, p.309). Uma nova substituição se deu em 1º 

de janeiro de 1895, quando assumiu o cargo de engenheiro-chefe Affonso Henrique de 

Souza Gomes. Apesar dos poucos recursos disponíveis, concluiu a sondagem da barra e 

do ancoradouro e a fixação das dunas entre a praia do Morcego e o reservatório da 

Empresa de Água (MELHORAMENTOS..., 1902a). Com a sua morte prematura, em abril 

de 1896, foi nomeado para o cargo o engenheiro Gaspar Nunes Ribeiro.128 

                                                      
127

 Entre julho de 1893 a junho de 1894, praticamente todos os jornais que circulavam na cidade teciam 
as mais variadas críticas à Cunha Lima, uma vez que além da pouca atividade realizada, “o Illustre 
engenheiro, encarregado da obra, trouce da Parahyba e do Recife, mais auxiliares que os grãos de areia 
que formão maldita e implacável duna, que a viração sem cessar, despeja sobre o rio” (A BARRA, 1893, 
p.1). E o agravante, segundo os jornais, consistia no fato desse os membros deste corpo auxiliar 
somente “passeiam pelas ruas de nossa cidade com o tedio característico dos desoccupados, os grupos 
de malandros dos chama-marés, n’um flanar sem fim, pobres rapazes, votados a essa enfandonha e 
deprimente vagabundagem pela exagerada protecção do engenheiro chefe do serviço” e acusações de 
falsificação de recibos (OBRAS..., 1894). Além disto, criticavam Cunha Lima, “que parece embasbacado 
ante a carapinha gigantesca da cabeça do negro, indeciso ainda sobre o melhoramento de gastar 
depressa o dinheiro” (AINDA...1893, p.1). E a população local, aparentemente, também não recebeu 
muito bem os primeiros trabalhos do engenheiro Cunha Lima, pois a morosidade dos serviços se tornou 
motivo de chacota, ridicularizando o “plano de quebrar a pedra da baixinha por meio do recenseamento 
da população da capital e a phrase – chama-maré, designando tão elevada commissão, com que aliás 
engrossou-se a linguagem popular” (MELHORAMENTOS..., 1902a, p.1, grifos do autor). As tensões 
resultantes entre a sociedade e os profissionais técnicos a frente das comissões de melhoramento 
merecem estudos mais aprofundados para entender melhor as formas dinâmicas que de um aparente 
tom negativo, pode esconder, na realidade, uma frustação dos desejos de modernização que não 
estavam atendendo às expectativas da população.  
128

 Aparentemente, Gaspar Nunes Ribeiro não fixou residência em Natal, nos primeiros anos á frente da 
Comissão. Somente em 14 de julho de 1900, o engenheiro, e sua família, aportam na cidade (DR. 
NUNES..., 1900). Há poucas informações biográficas a respeito dele e o A República assim resumiu o seu 
histórico profissional: “S.s trazia uma reputação profissional pouco recommendavel. Ninguem suppunha 
que um engenheiro que fizera a sua carreira nos logares subalternos de ajudante de tráfego e 
desenhista de estradas de ferro tivesse as necessárias habilitações para dirigir trabalhos hydraulicos” 
(MELHORAMENTOS..., 1902b, p.1).  
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Figura 08 – A Comissão 
solicitava aos jornais, 
regularmente, uma 
publicação dos boletins 
informativos, como o 
Meteorológico, de maio 
de 1897. 
Fonte: A República, 1897. 

Se, entre 1860 a 1893, as obras focavam em 

melhoramentos do cais de desembarque, os serviços 

realizados até então pela comissão atendiam a uma 

questão específica: conhecer melhor a área, com 

levantamentos topográficos, observações do movimento 

das marés e sondagens geológicas129. Posteriormente, a 

obtenção dos dados coletados geraria informações que 

possibilitariam intervir de forma adequada e, 

principalmente, tornar possível a exploração das atividades 

econômicas relacionadas ao porto. Por isso a justificativa 

da suspensão dos serviços do porto – por meio do aviso 

nº207 de 22 de dezembro de 1896 – pois demandavam 

novos estudos, uma vez que os levantamentos já realizados 

resultaram apenas em “resultados insufficientes e 

incompletos [e] não ofereciam uma base segura para a 

organização do projecto definitivo” (MURTINHO, 1897, 

p.52).  

Logo, o restabelecimento da comissão tinha por 

fim a apresentação de um plano geral de melhoramento 

que, em linhas gerais, consistia na “regularização e 

dragagem do rio, da barra à cidade do Natal” 

(MURTINHO, 1897, p.52). E o único serviço que se manteve limitou-se à fixação das 

dunas, com previsão de término em 1898 e concentrado principalmente numa grande 

duna às margens do rio Potengi. Até esse período a comissão e o pessoal empregado 

nas obras consistiam nos seguintes profissionais – e respectivas remunerações, 

principalmente evidenciando o valor pago ao engenheiro, quatro vezes superior ao de 

escriturário: 

 
 

                                                      
129

 Sobre o levantamento geológico, o relatório de 1898 informa que após as perfurações, descobriu-se 
que o terreno que deveria ser dragado consistia quase exclusivamente de areia e pouca vasa (LACERDA, 
1898).  
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Quadro 01 – Membros da Comissão de Melhoramento do porto, até 1898 
 

Profissional Quant. Vencimentos anuais Diárias 

Engenheiro chefe 01 12:000$000 - 

Escriturário 01 3:000$000 - 

Contínuo 01 1:080$000 - 

Encarregado de material 01 - 6$000 

Carpinteiro 01 - 6$000 

Servente 01 - 2$000 

Patrão dos escaleres 01 - 4$000 

Marinheiros 06 - 3$000 

Feitor das dunas 01 - 3$500 

Trabalhadores das dunas 06 - 2$000 

Fonte: VIEIRA, 1899, p.528.  
Nota: Editado pelo autor 

 

Os serviços de dragagem só tiveram início a partir de 1900, sendo recebidos 

efusivamente pela imprensa local, conforme demonstra o artigo do A República, em 19 

de abril, que enfatizava, principalmente, as vantagens econômicas deste 

empreendimento para o estado: 

 
Quem olha para esse ancoradouro admiravel capaz de abrigar as 
maiores esquadras, quem vê a nossa posição geographica como o 
ponto mais oriental do continente americano não pode deixar de 
nutrir mais fundadas esperanças sobre o desenvolvimento 
assombroso da nossa capital. Quando se tornar a escala obrigada dos 
transatlanticos que se quizerem refrescar das calmarias da Africa e o 
entreposto do comercio de parte do Brasil Central.  
O Governo da União, mandando continuar as obras da abertura da 
barra, presta um serviço relevante ao nosso estado e ao paiz, porque 
proporciona um novo emporio ao commercio universal, n'um futuro 
talvez próximo (A BARRA..., 1900, p.1, grifos nossos). 

 

Os serviços relacionados seriam a construção do batelão de madeira130 no qual 

seria instalada a draga de cofre modelo Priestman (Figura 05), que recebeu o nome de 

“Souza Gomes” – em homenagem ao engenheiro, falecido em 1896 – e a montagem 

                                                      
130

 Espécie de barco sem propulsão própria, feito em madeira ou metal, utilizado para carregar grandes 
estruturas ou cargas pesadas. De acordo com o relatório de 1902, o batelão, lançado ao mar em ato 
solene – com participação do governador – em 2 de junho de 1901, possuía 50 pés ingleses de 
comprimento, 19 de boca moldada, 05 pés de pontal e 7,2 de altura incluindo a borda – cerca de 
15,25m; 5,79m; 1,52m; e 2,19m, respectivamente (MELHORAMENTO, 1901; SILVA, 1902). 
Posteriormente, outros batelões foram construídos para dar suporte aos serviços, como um de ferro, 
lançado em 03 de agosto do mesmo ano (O CULTO..., 1902). 
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do rebocador que puxaria o dito batelão (MAIA, 1901); a dragagem per si, somente 

teria início três anos depois131. Fora a continuidade da fixação das dunas, outra obra 

realizada consistiria na construção de um dique de regularização entre a foz do rio e o 

banco a oeste das pedras do recife da Baixinha. Tratava-se da construção de um tipo 

de guia-corrente – feito de fachina e pedra, com varões de cinco a seis metros de 

altura, entrelaçada longitudinalmente e espaçada por mourões a cada um metro 

(ALMEIDA, 1907) – entre o rio Manimbú até a pedra da Baixinha (MÜLLER, 1903). A 

escavação de um canal de 150 metros de largura, por seis de profundidade, traria 

diversas vantagens – de acordo com o engenheiro Nunes Ribeiro: 

As erosões que se produziam na margem occidental, junto a foz do 
braço <<Manimbú>> até o banco da Redinha ao Oeste do recife da 
<<Baixinha>>, causadas pela acção das correntes da maré, reforçadas 
pelos ventos reinantes que actuam no mesmo sentido, cessaram de 
todo, dando logar a effeito contrario, como era previsto, isto é, a 
formação de aterro e aprofundamento do rio. (...) Aquella mudança 
foi devida a alteração do canal, em consequencia da acção 
combinada dos diques de regularização e da fixação das dunas, 
tornando assim mais suave o segundo ramo da curva reversa por 
onde seguem os navios depois de transporem o banco de areia, no 
prolongamento sul da <<Baixinha>> (...). 

Com a abertura por meio da dragagem, do canal de ligação 
projectado da bacia externa ao recife da <<Baixinha>> á interna á 
esse recife, será eliminado o banco que o contorna, na parte sul, 
desapparecendo assim a curva reversa e as difficuldades da entrada 
do porto do Natal, que se effectuará , desde então, em alinhamento 
recto para um ancoradouro extenso, profundo e abrigado. 

As estacadas normaes á praia leste das dunas, na zona 
comprehendida entre as referidas dunas e o recife sul, onde se acha 
a fortaleza dos Reis Magos, ficaram concluídas, evitando-se deste 
meio o solapamento desta parte das dunas causado pela acção das 
vagas que, transpondo o recife, são impetuosamente aremessadas 
sobre a costa pelos ventos reinantes. 

Com a construcção destes diques transversaes, formou-se uma 
superfície com declive suave, sobre a qual as vagas vão se 
enfraquecendo successivamente, até a completa perda de sua força 
viva, sem produzirem escavações. (RIBEIRO, s.d., s.p. apud SILVA, 
1902, p.629-630). 

                                                      
131

 A justificativa do atraso decorreu por inúmeros problemas: primeiro, o engenheiro comprou um 
rebocador ao custo de 30 contos réis que mal conseguia arrastar o batelão sem a draga; segundo o 
próprio batelão era mal construído e com inúmeros vazamentos e que “não pode, dizem os entendidos, 
prestar-se ao fim a que se destina” (MELHORAMENTOS..., 1902b, p.1).  
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Aparentemente, a construção dos diques com cercas de madeira não conseguiu 

impedir a força das águas. Os diversos reparos não passaram despercebidos pela 

imprensa, cuja crítica recaía, principalmente, sobre o engenheiro Nunes Ribeiro o qual 

fazia “compra larga de estacas para os diques, que parecem uma obsessão doentia de 

s.s. por um preço fabuloso” (MELHORAMENTOS, 1902b, p.1). Além do mais, 

revelaram-se inadequados, uma vez que, em apenas quatro anos, esses espigões 

encontravam-se praticamente destruídos, por serem de difícil conservação, dada a sua 

condição temporária. Para evitar o contínuo dispêndio de recursos para os consertos, 

o relatório sugeria a sua substituição por estruturas de “typo mais permanente” 

(MÜLLER, 1906, p.536), serviço realizado no ano seguinte, com a instalação de esteios 

– provavelmente feitos de ferro – com espaçamento de 22 centímetros, formando 

duas fileiras paralelas e preenchidas com pedra (ALMEIDA, 1907). 132 

                                                      
132

 O serviço não teve grande adiantamento, pois era consenso que o melhor era partir para um 
revestimento que tivesse uma vida útil mais longa e na direção longitudinal à praia, denominando-o de 
Dique da Redinha (ALMEIDA, 1907). O trabalho foi retomado somente a partir de 1909, mas ainda de 

Figura 09 – Emprego da draga modelo Priestman, durante os 
trabalhos no Porto de Sevilha, em 1928. As especificações sugerem 
que o modelo era comumente empregado para pequenos serviços 
de dragagem.  
Fonte: <http://www.vidamaritima.com/2009/08/la-genil-una-draga-priest-
man.html>. 
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As diversas acusações de 

incompetência, morosidade e desvio de 

dinheiro das obras de melhoramento acabaram 

culminando na exoneração do engenheiro 

Nunes Ribeiro em 30 de junho de 1902133. Duas 

semanas depois, assumiu o cargo o engenheiro 

Antonio Pereira Simões134, que continuou os 

serviços de consolidação dos bancos de areias, 

a dragagem com regularização da margem 

oeste e conclusão de diversos edifícios que 

fariam parte da estrutura física do porto 

(MÜLLER, 1903). Como os “portos [brasileiros] 

permaneciam até então no estado rudimentar, 

como se lê no Relatório da Inspectoria de 

Portos, Rios e Canaes, sem organisação 

                                                                                                                                                            
forma lenta. Nesse momento, começou-se a lançar a mão dos fragmentos de rocha provenientes da 
Baixinha (ALMEIDA, 1909). 
133 Dentre as acusações, pode-se citar que suas constantes reclamações por falta de verbas não eram 
verdadeiras; contratação de pessoal pouco qualificado; abandono das obras para passar uma 
temporada na cidade de Petrópolis, em suma, “ou por incompetencia lamentavel, ou por exploração 
criminosa, *o engenheiro Nunes Ribeiro+ cogita de tudo, menos dos serviços de abertura da barra” 
(MELHORAMENTO..., 1902b, p.1). A situação ficou tão insustentável que o A Republica deu início a uma 
campanha aberta contra sua administração, a partir de uma denúncia feita em 20 de maio de 1902, 
quando se constatou que o engenheiro estava “ás occultas, tratando de encaixotar parte do material 
existente na commissão de Melhoramentos, afim de leval-o para o Recife” (SERÁ..., 1902, p.4). Como 
conseqüência, dois dias depois se organizou uma grande manifestação popular de repúdio a Nunes 
Ribeiro que passou, inclusive a temer pela sua própria vida – solicitando proteção policial (MEETING..., 
1902; RÉO..., 1902; AO DR. GASPAR..., 1902). No dia 27 de maio, “S. Alteza o Principe de Petrópolis 
[também comumente chamado de Urso Branco ou Dr. Cheiroso] embarcou a paz e a salvamento: dizem 
que o seu ultimo movimento foi de – olho comprido – para o lado da Delegacia” (COLMEIA, 1902, p.4). E 
o coroamento deste episódio se deu nas palavras finais de um articulista do A Republica: “A sahida do 
dr. Nunes Ribeiro foi um facto de importancia capital para a abertura da barra” (MELHORAMENTO..., 
1902c, p.1). 
134

 Nascido em Pernambuco, em 1854. Diplomado em 1877, pela Escola Politécnica do Rio de Janeiro. 
Sua primeira visita ao estado se deu a convite do então governador Pedro Velho, em 1894, para fazer o 
projeto de abastecimento de água de Macau – que não saiu do papel. Retornaria oito anos mais tarde, 
no dia 15 de julho de 1902, para assumir a comissão de melhoramentos do porto, cargo que ocupou até 
a sua morte, em 1908. Foi um dos primeiros sócios do IHGRN. Bibliófilo apaixonado, o engenheiro doou 
importantes obras ao Instituto, como o Barléus. (MELHORAMENTO..., 1902c; CASCUDO, 1977; 
CARDOSO, 2000). 

Figura 10 – Eng. Antônio Pereira 
Simões, s.d.  
Fonte: 
http://www.dominiopublico.gov.br/ 
download/imagem/jn004512.jpg 
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adequada e sem apparelhamento efficiente” (LISBOA, 1922, p.206) as ações técnicas 

precisavam ser reorganizadas e reestruturadas135. Dessa forma, o engenheiro Pereira 

Simões resolveu remodelar o projeto proposto por seu antecessor, com enfoque em 

três ações distintas: a) desobstrução da ponta da pedra da Baixinha; b) 

aprofundamento da barra a partir do Banco das Velhas; e c) “construcção, pela 

dragagem, de uma bacia de fluctuação sobre os bancos do Emmendado e da Limpa, 

entre os recifes, a Baixinha, o Forte dos Reis Magos e a Limpa, logo após a entrada da 

barra” (CASTRICIANO, 1904, p.25)136.  

Convencido que esses serviços permitiriam abrir um canal direto entre a barra 

e o porto, o engenheiro afirmava também que se tratava da melhor opção para a 

cidade, uma vez que se evitava o arrasamento dos recifes, os quais serviam muito mais 

como proteção ao ancoradouro do que um perigoso obstáculo à navegação. Sua 

justificativa se embasava no seguinte raciocínio: 

 
O banco das Velhas, enraíza-se na margem direita do rio, região das 
dunas e avança em curva para o meio e na direcção da barra. O 
banco da Baixinha na proximidade desta forma uma ponta que 
caminha no sentido dessa margem direita, formando o canal entre 
ambas um ziguezague; ao passo que nova ponta em sentido contrário 
aos recifes (Picçao), faz com a ponta da Baixinha novo ziguezague 
agravado extraordinariamente pelos bancos do Emmendado e da 
Limpa, que ahi estreitam muito canal. A bacia de fluctuação do lado 
interno da Fortaleza permittirá que as embarcações, ao entrarem, 
façam uma longa curva no seu rumo para depois contornarem a 
Baixinha e formarem também um grande raio o contorno das Velhas 
(CASTRICIANO, 1904, p.25)137. 

 

                                                      
135

 Uma das ações realizadas pelo governo republicano pode ser visto no decreto 4.589 de 1903 – 
modificado pelo n.6.368 de 14 de fevereiro de 1907 – que estabeleceu “um novo regimen para a 
execução das obras dos portos, por administração ou por contracto” (LISBOA, 1922, p.207). 
136

 As mudanças ocorridas nas diversas gestões refletiram também em mudanças nas formas de 
administração e orientação dos serviços a serem executados. Entretanto, não há indícios – até então – 
da existência de tensões entre os engenheiros responsáveis como críticas as formas de execução 
anteriores, por exemplo. 
137

 O raciocínio elaborado pelo eng. Pereira Simões, de “prolongar para o sul o elemento recto entre as 
duas curvas contrarias e de raios pequenos que então constituíam a curva reversa da entrada e dragar o 
cotovelo interno que formava o banco das ‘Velhas’”, revelou-se acertado: em 1906, o vapor “Brasil” – 
provavelmente de grande calado – conseguiu adentrar na barra, “descrevendo elle em grandes raios, 
habilmente dirigido, a curva reversa do canal sem tocar atraz, sem diminuir a marcha, graças ao fundo 
que hoje existe até meio caminho da Fortaleza dos Reis Magos e o recuo que tem soffrido a ponta 
nordeste do banco das ‘Velhas’ por força da dragagem” (OBRAS..., p.2, 1906e). 
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Fora as equipes de diaristas e pessoal terceirizado, o engenheiro contava com a 

seguinte equipe de profissionais, cuja faixa salarial variava de 720$000 a 12 contos de 

réis. Tal como visto no quadro 01, a discrepância entre os vencimentos do engenheiro-

chefe e dos demais, ressalta a importância dada à figura de um profissional técnico 

capacitado, naquele momento.   

Quadro 02 – Comissão de Melhoramentos do Porto, em 1904138 

Cargo Funcionário Vencimentos anuais 

Engenheiro Chefe Antonio Pereira Simões 12:000$000 

Auxiliar técnico Herculano Ramos139 3:600$000 

Escriturário Galdino de Lima Filho 3:000$000 

Contínuo Francisco Xavier Garcia 1:080$000 

Auxiliar 1ª Classe José Gervásio Amorim Garcia 3:600$000 

Auxiliar 2ª Classe Jeremias Pinheiro da Câmara 3:000$000 

2º Escriturário Pedro Paulo Pereira de Bitto 2:400$000 

Amanuense Francisco T. Pereira Palma 1:800$000 

Almoxarife Diomedes Jacintho B Tinoco 2:400$000 

Fiel Cypriano de Almeida Tinoco 1:200$000 

Servente Vicente Palacouva 1:200$000 

Auxiliar de escrita Antonio Pinheiro da Camara 1:440$000 

Enc. de observatório Octavio Arantes 3:600$000 

Auxiliar Baroncio Guerra 1:800$000 

Servente Benedicto Freire 720$000 

Auxiliar José Fco. Alves de Souza 720$000 

Escriturário técnico  Manoel Maria Segundo 1:200$000 

Chefe de dragagem Joaquim Lopes Teixeira  3:600$000 

Mestre Theotonio Teixeira Nascimento 1:800$000 

Maquinista Manoel Henrique 1:800$000 

Maquinista Manoel Joaquim de Souza 1:800$000 

Fonte: LYRA, 1905. Nota: Editado pelo autor 

                                                      
138

 Com a saída de Nunes Ribeiro, todos os auxiliares técnicos foram provavelmente exonerados de suas 
funções. Assim, inicialmente, Simões Pereira contou somente com a assistência dos engenheiros 
potiguares, Júlio Medeiros e Galdino Lima Filho, nomeados em 11 de agosto e 18 de setembro de 1902, 
respectivamente (OBRAS..., 1902; MELHORAMENTO..., 1902d). 
139

 O arquiteto Herculano Ramos também seria responsável, nesse período, pelas reformas do Teatro 
Carlos Gomes, do ajardinamento da Praça Augusto Severo entre outras obras, conforme será discutido 
no capítulo a seguir. Cabe aqui apontar as várias funções empreendidas por ele, que, ao mesmo tempo, 
era arquiteto – no que tange as reformas estéticas do teatro e da praça –, engenheiro – encarregado 
técnico da construção do forro de madeira do teatro – e cargo de auxiliar técnico, sem explicitar qual 
seria as suas atribuições.   
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Com relação à mão-de-obra não qualificada que atuou nas melhorias do porto, 

pouco se fala nos relatórios técnicos. Contudo, grande parte dos trabalhadores braçais 

consistia em migrantes oriundos do interior do estado. A seca que assolou o Rio 

Grande do Norte em 1904, por exemplo, acarretou em levas de indivíduos 

provenientes do sertão, os quais, desprovidos de quaisquer condições mínimas de 

sustento, não tiveram alternativa a não ser migrar para Natal em busca de auxílio140. 

Na mensagem proferida aos deputados, o governador Tavares de Lyra (1905) 

informava que se encontravam na capital cerca de 40 a 50 mil retirantes, gerando 

inúmeros problemas de ordem pública e de salubridade141. Para atenuar os problemas 

decorrentes de uma grande massa de desocupados – que poderiam ser fonte contínua 

de perturbações de ordem pública – optou-se, sobretudo, por utilizar essa mão-de-

obra para os serviços de melhoramento do porto. Sob a supervisão da Comissão de 

Obras e Estudos contra a seca, empregou-se, inicialmente, cerca de 500 pessoas. Com 

o agravamento da estiagem e a vinda de mais pessoas, esse número subiu para 2.885 

homens (MÜLLER, 1905). 

Os demais serviços iniciados consistiram na construção e o lançamento de mais 

dois batelões – de aço – com capacidade de 50 toneladas cada e na aquisição de um 

elevador tipo Priestman, com trole, vagonetes de caixa reversível e cerca de um 

quilometro de linha portátil modelo Dècauville (CASTRICIANO, 1904). O modus 

operandi da dragagem da barra do rio quase sempre se manteve o mesmo durante as 

décadas seguintes: retirava-se areia e detritos lodosos com o auxílio da draga e, das 

aos guindastes a vapor assentados sobre trapiches, esses detritos eram transportados 

por diversas embarcações até a área das oficinas, “onde foram construídas estacadas e 

esta em construcção um caes para depósitos dos mesmos productos” que serviriam 

                                                      
140

 Sobre as secas que assolaram o estado e as ações promovidas para a sua erradicação, ver POMPEU 
SOBRINHO, Thomaz. História das secas: século XX. Mossoró: Coleção Mossoroense, ano; VILLA, Marco 
Antônio. Vida e Morte no Sertão: História das secas no Nordeste nos séculos XIX e XX. São Paulo: Ática, 
2000. Sobre a questão dos problemas sociais resultantes dos flagelados em Natal, ver: FERREIRA, Angela 
Lúcia; DANTAS, George A. F. Os "indesejáveis" na cidade: as representações sobre o retirante da seca 
(Natal, 1890 - 1930). In: ______ (Org.). Surge et Ambula: A construção de uma cidade moderna, Natal 
(1890-1940). Natal: EDFURN, 2006, p. 45-68. 
141

 Há uma discrepância na quantidade de migrantes que se encontravam em Natal neste período. 
Itamar de Souza (2009) informa que a quantidade girava em torno de 15 mil pessoas.  
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para o aterro do “largo Augusto Severo”142. Em outras palavras, o dito material 

retirado do fundo da barra serviu como base de assoreamento de outro obstáculo 

natural, o alagado da Ribeira, com visas à construção da praça defronte ao teatro cujas 

obras se iniciaram naquele ano (CASTRICIANO, 1904, p.24).  

Com a conclusão do aterro da Praça Augusto Severo, a Comissão tratou de 

encontrar um novo local de despejo do material dragado143. Durante os anos que se 

seguiram à dragagem do leito do Potengi, o procedimento empregado para descarte 

do material retirado consistia no seu transporte até o “lamarão”, distante três milhas 

da costa (OBRAS..., 1906c). E quando não era possível, a opção era o “poço das 

Quintas”, localizado no rio Jundiaí, área distante a dez quilômetros da barra, com 

profundidade inicial de 20 metros (OBRAS..., 1906j). O assoreamento já havia 

comprometido quatro metros de sua profundidade e não havia indícios de sua 

interrupção e mesmo as críticas recebidas pelo engenheiro pela escolha do local se 

limitavam somente a alegações que a areia retornava à barra – fato improcedente, de 

acordo com Pereira Simões (OBRAS..., 1906j). 144 

Durante os anos seguintes, retirou-se mais de 325 mil metros cúbicos de terra, 

conforme a tabela 01: 

 

Tabela 01 – Volume de terra dragado entre 1903 a 1910 

Ano Montante retirado (m³) 

1903 14.279 

1904 17.691 

1905 39.524 

1906 36.764 

                                                      
142

 A mudança mais significante consistiu na adoção de outros locais de despejo do material, após a 
conclusão do aterro, que será discutido mais adiante. 
143 

Sobre essa questão, pode-se apontar como alguns dos diversos problemas ambientais que 
atualmente assolam o mundo inteiro não se configuram como conseqüências de ações humanas em 
curto prazo, mas decorrentes de um longo processo histórico de intervenções, que, em dado período ou 
não se havia consciência das repercussões futuras ou simplesmente não se dava a devida importância.  

 
144

 Inclusive, o próprio engenheiro evitava usar o “poço das Quintas”, “por ser ali muito demorada a 
descarga, na qual são gastas duas e tres horas, ao passo que no lamarão é de meia hora o tempo 
necessario” (OBRAS..., 1906i, p.1). 



4 .  O  “ C a e s ”  d a  E u r o p a  | 113 

 

1907 56.723 

1908 52.655 

1909 19.814 

1910 53.473145 

Fonte: ALMEIDA, 1909, p. 423; SEABRA, 1911, p.311 

 

O incremento do volume de terra, entre os anos de 1904 e 1906, deve-se 

fundamentalmente à compra de uma draga de sucção de fabricação holandesa – com 

um custo de 5.865 libras esterlinas – à firma inglesa Haupt Biehn & Comp, que recebeu 

o nome de “Natal”, além da aquisição de um batelão com capacidade para 50 

toneladas e de “dous guindastes de descarga, de duas toneladas cada um, montados 

sobre pontes de serviço, e transformando o elevador Priestman em nova draga, [o 

qual+ melhorou sensivelmente o serviço de dragagem” (MÜLLER, 1905, p.565). Com 

um rendimento diário de 421m³ – contra os 58m³ da draga “Souza Gomes” –, os 

serviços avançaram principalmente em direção ao Forte dos Reis Magos, nas 

imediações dos bancos da Limpa e das Velhas, com o intuito de alargar o canal, 

facilitando assim a entrada de navios de maior calado, além da retirada de entulhos 

provenientes de navios encalhados ou naufragados nas proximidades da pedra da 

Baixinha (MÜLLLER, 1905; 1906)146. Uma provável explicação para explicar a grande 

discrepância entre a capacidade das duas dragas – além do seu tamanho e rendimento 

– pode estar na mudança de função da “Souza Gomes” para a distribuição do material 

em aterros, bem como os diversos reparos. A queda acentuada do volume dragado em 

1909 – devido a inúmeros consertos e à falta de mais batelões para o transporte de 

material – foi compensado, no ano seguinte, com a introdução de novas dragas “uma 

                                                      
145

 Neste ano, o volume trimestral alcançou 14.976 m³ de material dragado, e “desde que foram 
iniciadas as obras do nosso porto, foi este o trimestre em que se obteve maior volume de dragagem, 
convindo notar que muito maior resultado deverá ser obtido quando entrar em serviço a draga <<Pedro 
Velho>>” (OBRAS..., 1910, p.1). 
146

 Os resultados da dragagem se mostraram imediatos. No dia 5 de outubro de 1902, adentrava na 
barra do rio, o vapor “Planeta” que deu início ao serviço de transportes diretos pelo Lloyd brasileiro, 
com direito a festa promovida pela Associação comercial do RN e a primeira página do A Republica 
inteiramente dedicada ao acontecimento (LLOYD..., 1902). Quatro anos mais tarde, o The New York 
Maritime Register – transcrito pelo A Republica – fazia o seguinte relato: “A ENTRADA DO PORTO DO 
NATAL – Natal, 2 de julho – Devido ás obras do Porto, a água da barra está muito mais profunda e a 
entrada mais fácil. Brevemente, todo o empecilho ou difficuldade na entrada do Porto estará removida. 
Navios calando de 19 a 20 pés podem entrar agora nas marés vivas, sem perigo” (O PORTO..., 1906, p.1). 
Conseqüentemente, vários agentes nova-iorquinos procuraram mais informações com seus contatos 
potiguares. O ideal de integração da cidade com o mundo começava a se tornar, assim, realidade. 
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das quaes tem o rendimento de 300 metros cubicos por hora e um areeiro a vapor de 

250 metros cubicos de capacidade” (SEABRA, 1911, p.311). 147 

Enquanto o serviço de dragagem avançava, a imprensa local fomentava 

debates sobre como este deveria ser executado e desvela como tais ações se inseriram 

no cotidiano do natalense que não se contentava em somente acompanhar as obras, 

mas de também participar com as suas “opiniões” – e quase nenhuma delas 

relacionadas à preservação das áreas verdes ou de mangue da cidade. Em resposta às 

“colunnas editoriais do Diário do Natal, disposto a publicar uma serie de artigos sob o 

titulo Melhoramento do Porto do Rio Grande do Norte”, um articulista anônimo 

afirmava que a entrada da barra do Potengi não era franca, ou seja, o impedimento do 

seu acesso se daria pelos afloramentos rochosos que forçavam as embarcações a 

manobras arriscadas que “si o navio escapar da ponta do recife, não escapará de 

carybides” (A BARRA..., 1902, p.1)148. O mesmo articulista também afirmou que, “si o 

navio for de pequeno porte e de curto comprimento, pode fazer-se a manobra na 

barra; mas se for um pouco comprido, corre o risco de naufragar na própria barra”. 

Entretanto, o A Republica rebate essa tese, argumentando que o porto “é franco e 

nelle tem dado entrada muitos navios a vella e a vapor da linha transatlântica, e a 

prova é o Actor [de 14 pés de calado] que por algumas vezes tem fundeado em nosso 

porto, como está actualmente”. E complementa: 

 
O recife não descobre tão somente na baixa-mar, descobre tambem 
na praia-mar de mares extraordinárias. 
Não é preciso fazer-se um rumo forçado para livrar-se dos cachopos 
occultos, quando pode fazer-se rumo franco para transpor a barra. 
A pedra demoninada cabeça de negro não é tão proxima á ponta do 
recife; ella dista da ponta do recife 350 mettros. 

                                                      
147

 Em 1910, a comissão contava com cinco dragas, mas em 17 de outubro, a draga “Miguel Calmon” foi 
transferida para os serviços do porto de Cabedelo-CE. O navio areeiro veio da comissão do porto de 
Recife, mas se encontrava sem condições de funcionamento imediato (SEABRA, 1911). Assim, a relação 
das dragas era a seguinte: Uma draga de alcatruzes – “Pedro Velho”; uma draga de sucção – “Natal”; e 
duas dragas Priestman – “Souza Gomes” e a “Lauro Miller”. (GONÇALVES, 1912a).  
148

 Infelizmente, não foi possível encontrar os artigos do Diário que o A Republica referenciou. 
“Carybides” era um monstro marinho, pertencente á mitologia grega, associado aos limites territoriais 
do mar e utilizado para denominar um perigoso estreito entre Messina e Sicilia, na Itália. Ver, ALMEIDA, 
Antônio Lopes da Costa. Roteiro geral dos mares, costas, ilhas e baixos reconhecidos no globo. Lisboa: 
Academia Real das Sciencias de Lisboa, 1838, tomo 3, parte 3. 



4 .  O  “ C a e s ”  d a  E u r o p a  | 115 

 

Não são somente os navios de pequeno porte e curto comprimento 
que teem navegação na barra do Natal; tambem os tem os de 
grande porte e extenso comprimento (A BARRA..., 1902, p.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 DA MURALHA CHINESA À GUIA-CORRENTE 

Com os serviços de fixação das dunas e de dragagem em constante andamento, 

entre 1906 e 1907 se iniciam as atividades para o arrasamento da pedra da Baixinha, 

tido como a “base essencial do melhoramento do porto”, e logo se revelou um 

problema de difícil execução (ALMEIDA, 1908, p.1229). No intuito de obter maiores 

informações, o engenheiro Pereira Simões contratou o escafandrista Manoel Gaya 

para fazer um “estudo submarino do arrecife” (ARRASAMENTO..., 1906, p.1). A 

sondagem geológica logo revelou que, 

 
A constituição dos recifes internos da Baixinha é semelhante a dos 
recifes externos, á de um lagêdo de grez mais ou menos espesso, 
assentado em camadas menos resistentes de agglutinamentos 
diversos. Pelos exames que se tem feito sobre a parte que emerge 
da Baixinha, verifica-se que o lagedo tem ahi de sessenta 
centímetros a um metro de espessura. Mas a sua estructura é aqui 
ou acolá de diversa consistene a; em alguns pontos é quase que um 

Figura 11 – Cais da cidade do Natal, em 1904. O contínuo avanço das obras 
de melhoramento do porto foi acompanhado de um gradativo 
desenvolvimento do bairro com a construção de diversos edifícios e 
armazéns. 
Fonte: BOUGART, 1904. Acervo do IHGRN 
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agglomerado de areia grossa, plenamente permeável, e que se 
quebra com os dedos, uma vez extrahida; em outras partes, tem 
esse grez quase a dureza do sílex, conforme tudo isso tem sido 
comprovado nos pedaços de pedra extrahidos. Os cabeços são 
sempre mais resistentes (OBRAS..., 1906g, p.2). 
 
 

Essa formação propiciava a existência de um banco de areia “frouxa e 

movediça, galgando o rochedo na parte baixa para sahir barra a fora pela acção das 

fortes correntes de refluxo da maré” numa extensão de cerca de 640 metros, 

denominado, pelos práticos de “Banco Seco” (OBRAS..., 1906a, p.2). A forte corrente 

mencionada pelo articulista do A República causava uma “grande agitação de aguas 

que occasionam, attigindo, às vezes, nos fluxos e refluxos, a oito milhas a velocidade 

das ondas que nelles se vêm quebrar, e raros sendo os dias da calma e bom tempo” e 

se considerava o principal problema a ser encarado pela comissão (ALMEIDA, 1908, 

p.1229). De fato, a inconstância das correntes marítimas determinou o atraso do 

cronograma das obras em andamento. Isso pode ser demonstrado em diversos artigos 

do A Republica, de 1906, no qual constantemente publicava notícias que faziam esse 

tipo de referência, exemplificado aqui nos seguintes trechos: “De duas ás quatro da 

tarde, quando o estado da maré ali ordinariamente agitada o permittiu, o 

escaphandrista Manoel Gaya deu quatro mergulhos consecutivos” (OBRAS..., 1906b, 

p.1, grifos nossos); “O estado do mar, agitado a espaços da Baixinha por uma grande 

onda, embora não soprasse vento, não permitiu quasi que se trabalhasse na sexta-

feira” (OBRAS..., 1906c, p.2, grifos nossos).  

Com o intuito de se sobrepor tais dificuldades e atingir a meta da diminuição do 

recife em 180 metros, Pereira Simões construiu um pontão – denominado “Lauro 

Miller” em homenagem ao “desvello que tem manifestado o actual Ministro das Obras 

Publicas pela abertura da nossa barra” (ARRASAMENTO..., 1906, p.1) –, para que se 

instalasse ali um escopro-pilão modelo Lobnitiz149. Também faria parte do esforço de 

                                                      
149

 Também conhecido como Rock Cutter, o pilão servia como um triturador, chocando uma ponta dura 
de metal contra a rocha tal como um cinzel. Era, frequentemente, empregado para esse tipo de 
trabalho. Cf. MOLINI ULLIBARRI, Luis de. Ría del Guadalquivir. Revista de Obras Publicas, n.55, tomo 1 
(1677), 1907, p. 624. Disponível em: 
<http://ropdigital.ciccp.es/pdf/publico/1907/1907_tomoI_1677_08.pdf>. E para maiores detalhes – 
incluindo ilustrações de um modelo de grande capacidade, ver SALA, Vicente. Rompe-rocas Lobnitz. 
Revista de Obras Publicas, n.44, tomo 1 (1113), 1897, p. 42-45. Disponível em: < 
http://ropdigital.ciccp.es/pdf/publico/1897/1897_tomoI_1113_03.pdf>. O pontão “Lauro Miller” entrou 
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arrasamento, o uso de um aparelho elétrico de explosão150 – que seria manuseado 

pelo escafandrista – e o auxílio da draga Souza Gomes que retiraria os entulhos 

resultantes. Entretanto, vicissitudes iniciais – como o acidente no qual se perderam 

algumas peças do escafandro151 e a necessidade de remoção da carcaça do “Sussex”, 

ali naufragado em 1883 (OBRAS..., 1906a) – limitaram o arrasamento em apenas 10 

metros de rocha no biênio 1906-1907.  

Contornado esses empecilhos, a extensão de abertura se ampliou para 30 

metros no ano seguinte (ALMEIDA, 1907; 1908). Após a remoção de mais de dois mil 

metros cúbicos, constatou-se o problema do material gerado pelas explosões. Em 

muitos casos, lançava-se pedaços de rocha em várias direções e com freqüência era 

registrado que grandes blocos caiam para o fundo da barra e, por conseqüência, 

acabavam por obstruí-lo. Os fragmentos menores igualmente se tornavam um 

problema, pois se transformavam em base para a formação de bancos de areia ou se 

incorporavam aos já existentes. Por isso, o emprego do escopro-pilão se tornou a 

solução mais viável, apesar do seu menor rendimento e eficácia perante o uso de 

dinamite – se bem que não se descartou completamente essa técnica. 

Em paralelo, o engenheiro Pereira Simões planejou a construção de uma 

muralha de pedras secas ao sul da fortaleza e, na parte sul da mesma, se faria um 

aterro com o material dragado e o resultante da ação do aparelho Lobnitz (ALMEIDA, 

1908). Segundo o engenheiro, tratava-se de uma obra complementar de pertinente 

importância, uma vez que 

 
a mudança das correntes de fluxo e refluxo do rio mais para o norte, 
nas inmediações da ponta sul da Baixinha, tornava mais ampla a 
zona de remanso entre a vasante do rio e a vasante do esteiro, 
sendo fácil o avanço que se começa a verificar do sul para o norte 
dos bancos da Limpa; ao passo que o movimento soffrido pelo 

                                                                                                                                                            
em operação no dia 05 de agosto de 1906 e consistia num “bello fluctuante de forma parallegrammica, 
tendo no convez 20 metros de comprimento e 7m,30 de largura. O pontal é de 1m,80, sendo o calado 
actual de mais ou menos 0m,50”, construído por Fellipe Benicio ao custo de 16:000$000 (OBRAS..., 
1906h, p.1). 
150

 Consistia o equipamento numa “’Blasting-Machine’, 1300 metros de conductor isolado com 
borracha, 500 espoletas elétricas, 250 libras de ‘Blasting-Gelatine de Nobel’” (OBRAS..., 1906f, p.2). 
151

 O relato do acidente pode ser lido, na íntegra, na página 654 do citado relatório e nos artigos do A 
Republica entre os dias 30 de julho a 1º de agosto de 1906, sob o já contumaz título de “Obras do 
Porto”. 
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banco das Velhas, facilitava a corrosão da praia da Redinha 
(OBRAS..., 1906h, p.1). 

 

O contínuo serviço permitiu um alargamento da barra em mais 80 metros de 

extensão, com a retirada total de 13.261 metros cúbicos de material. De acordo com 

os cálculos do novo diretor, o engenheiro José Gervásio do Amorim – que assumiu o 

cargo após o falecimento de Pereira Simões em 30 de janeiro de 1908 (MARANHÃO, 

1908) – os cem metros restantes contariam com cerca de 16 mil metros cúbicos de 

rocha a serem arrasados e retirados (SÁ, 1910, p.31). E apoiando-se na proposta 

original de Pereira Simões, em 1909, o “ministério [de Viação e Obras Públicas], 

discutiu um plano de melhoramento baseado na ideia de concentrar a forte corrente 

de refluxo da maré, restringindo a grande largura do estuario por meio de diques 

paralellos, de maneira a varrer as areias do fundo do mar” (DEL VECCHIO, 1912, p.153). 

Apesar do aparente progresso, o engenheiro reconhecia certos atrasos ou a 

carência de uma maior eficiência pela falta de material mais adequado, como, por 

exemplo, o emprego das dragas de pequeno porte – de duas e cinco toneladas. Além 

disso, o aparelho Lobnitz se tornava menos efetivo na medida em que os serviços 

avançavam. Inicialmente, o pilão contava com peso de “uma tonelada e uma queda 

máxima de dois metros, [e] o que mais que elle tem conseguido ali em dia de trabalho 

é dar cento e pouco golpes”. A melhor opção consistiria na compra de um modelo de 

dez toneladas e dez metros de queda, que “se conseguiria dar em dez horas de 

trabalho mil e quinhentos golpes, que reduziriam facilmente a pedra da Baixinha a 

areia grossa, que sahiria barra a fora na vasante, ou seria extrahida fácil e rapidamente 

pela draga de sucção, que, mais de uma vez, tem enchido o seu deposito de cento e 

vinte e cinco metros cúbicos em dez minutos” (OBRAS..., 1906c, p.1). 

Como as despesas de aquisição ultrapassavam o exíguo orçamento da 

comissão, optou-se pela compra de um modelo intermediário, de cinco toneladas 

(OBRAS..., 1906c)152. Entretanto, a sua capacidade de atuação se limitava a apenas três 

metros de lâmina d’água, enquanto que, por meio das medições das marés, verificou-

se que a profundidade no local ultrapassava os quatro metros. Isso incorria no risco de 

                                                      
152

 Para se ter idéia, o custo de um modelo com 10 toneladas custaria à Comissão 120.000$, enquanto 
que o crédito votado pelo Congresso para o serviço completo de arrasamento da Baixinha girava em 
torno de 30.000$ (OBRAS..., 1906c). 



4 .  O  “ C a e s ”  d a  E u r o p a  | 119 

 

“que seja este apparelho precipitado sobre o pilão como sobre um aríete, e occasionar 

a perda da embarcação”. Por isso, o engenheiro Amorim Garcia solicitava ao ministério 

uma perfuratriz rotativa de ar comprimido e a compra de mais dois batelões com 

capacidade de 60 toneladas cada (SÁ, 1910, p.31-32).  

Além disso, sugeria também a aquisição de um batelão a vapor com fundo falso 

com capacidade superior a cem metros cúbicos, munido de duas escavadoras, modelo 

Priestman (GONGALVES, 1912a). Sem o material adequado, o avanço dos serviços se 

arrastava, pois, passados dois anos, apenas 10 metros do recife haviam sido arrasados 

(GONÇALVES, 1912a). A limitação do pilão Lobnitz e a agitação do mar forçaram o 

engenheiro Gervásio do Amorim a retomar o uso de explosivos submarinos e, em 

decorrência, o retorno dos entulhos desagregados, cujo “levantamento e remoção do 

material triturado é mais difficil e demorado do que a propria destruição da rocha, 

sendo este trabalho executado por meio das dragas Priestman” (GONÇALVES, 1912a, 

p.313). Apesar dessas vicissitudes, as obras até então realizadas já permitiam a entrada 

de navios de maior calado, e com a retirada das últimas explosões, a largura do canal 

aumentaria para mais de 20 metros de extensão, diminuindo a sinuosidade do trecho 

e facilitando a sua navegação (GONÇALVES, 1912a). 

Os trabalhos prosseguiram com relativa continuidade até 1913, quando a 

comissão foi dissolvida pelo Ministério de Viação e Obras Públicas (GONÇALVES, 1915). 

O relatório não justificava as suas motivações, limitando-se tão somente a designar um 

engenheiro para manter os registros, receber os materiais e dar continuidade aos 

serviços em andamento – a fixação das dunas e os serviços de dragagem, com apenas 

duas dragas –, além do levantamento do rio Potengi, entre o Passo da Pátria e a barra. 

O então governador do estado, Joaquim Ferreira Chaves, na sua mensagem ao 

Congresso Legislativo em novembro de 1914, enfatizou o quão prejudicial era a 

paralisação para a economia do Rio Grande do Norte: 

 
Dissolvida o anno passado a Commissão, que as dirigia [as obras do 
porto] e que não foi – até agora – reoganisada, a despeito da formal 
promessa do Sr. Ministro da Viação, acham-se, desde então, 
inteiramente paralysadas, com evitente prejuiso da navegação, 
sobretudo pela falta de dragagem do porto, cujo canal já começa a 
offerecer embaraços á entrada de vapores de maior calado (CHAVES, 
1914, p.23). 
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O ano seguinte, o Ministério, por meio do decreto n.º 11.526, de 17 de março 

de 1915, criou a Comissão Administrativa de Estudos e Obras do Porto do Natal 

(PORTOS..., 1915)153. As obras só retomariam a partir de 1918 com a reorganização da 

Comissão de Melhoramentos. Os serviços tiveram um lento desenvolvimento, pois 

contavam apenas com duas pequenas dragas e que constantemente se encontravam 

paradas para manutenção, principalmente a draga de sucção “Natal”. Tal como 

aconteceu com o aparelho Lobnitz, a “Natal” – que antes atendia perfeitamente a 

demanda do serviço – se encontrava agora sub-dimensionada dado o avanço da obra e 

demandava uma substituição por uma de maior capacidade (MELLO E SOUZA, 

1920).154 Em 1921, sob a supervisão da comissão155, contratou-se a firma C.H. Walker 

& C. para a execução dos serviços, orçados em 6.079:647$500 a partir do projeto 

aprovado pelo decreto n.15.277 de 14 de janeiro de 1922 (RIO, 1922), 156. Convém 

destacar que a C.H. Walker & C foi contratada para os serviços de obras contra as secas 

no estado e que o melhoramento do porto consistia numa “obra complementar”, 

provavelmente utilizando mão-de-obra flagelada – tal qual acontecera em 1904 (SÁ, 

1924, p.442)157. Dentre os trabalhos encontram-se a continuação do arrasamento da 

                                                      
153

 A comissão contaria com um Engenheiro-chefe, um Engenheiro de Primeira Classe, um Condutor de 
Primeira Classe e outro de Segunda Classe, além de um Segundo Escriturário (PORTOS..., 1915). 
154

 Os relatórios anteriores enfatizam as contínuas necessidades de reparos devido às características 
insalubres às quais os equipamentos eram submetidos. A Draga “Natal”, por exemplo, sofria com o 
atrito provocado pela areia durante a ação de sucção – além da água do mar – que provocava desgastes 
nas peças, principalmente na tubulação (ALMEIDA, 1909).   
155

 A Inspetoria de Portos e Canais sofreu, neste período, uma profunda transformação organizacional.  
As Comissões passariam a ter um papel de fiscalização das obras contratadas, mediante os projetos 
apresentados pela Inspetoria. Além disso, o principal intuito era unificação e centralização dos 
trabalhos, e, ao mesmo tempo, “creando um corpo technico cujos elementos se desenvolverão com 
escalas gradativas por diversos serviços” (BICALHO, 1922, p.3). Esse corpo técnico se constituiria em 
profissionais qualificados, com uma disposição regulamentária própria, e que teriam que passar por 
todos os estágios e atividades administrativas portuárias que os permitiram ter um “conhecimento de 
ordem geral e applicações especialisadas, segundo as melhores aptidões” (BICALHO, 1922, p.4). 
156

 A adoção de “administração por contrato” não era uma exclusividade de Natal; outras comissões 
também adotaram esse tipo de gestão, como, por exemplo, o porto de Fortaleza que contava com os 
préstimos da Northon Griffiths & C., e na Paraíba que estava também sob a administração da C.H. 

Walker & C., ambas de origem inglesa (RIO, 1922).  
157

 O relatório do Inspetor de Portos e Canais (BICALHO, 1924), apontava a existência de um programa 
de melhoramentos do Nordeste – o qual incluía Paraíba, Natal e Fortaleza – justificando assim o uso, 
mesmo que provisoriamente, de recursos provenientes da Caixa de Seccas, confirmado por Alfredo 
Lisboa (1922, p.213): “As obras dos três portos *Fortaleza, Natal e Paraíba+ foram contractados com 
firmas de empreiteiros estrangeiros e estão sendo custeados pelas verbas extraordiarias consignadas 
em lei para as <<Obras Contra as Secas>>”. 
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Figura 12 – Guia-corrente sob a ação da maré alta, 1927. A intervenção 
humana per si não significava necessariamente o domínio total sobre 
as forças elementares da natureza. Sem uma manutenção contínua e 
adequada, o empreendimento técnico seria solapado gradualmente 
até a sua destruição completa. 
Fonte: Centro de Documentação Norte-Riograndense/RJ; Acervo digital do HCUrb. 

Baixinha e as “installaçoes para a construcção da carreira destinada ao Trapiche da 

Corôa, a restauração da ponte de atracação e o assentamento de linhas ferreas” (RIO, 

1922, p.256). Entre os projetos elaborados, previa-se a execução de um “pequeno caes 

de 400 metros, para 8 metros de calado com os correspondentes armazéns, 

guindastes, linhas férreas, etc.” (BICALHO, 1922, p.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

O relatório elaborado, em 1923, pela Inspetoria Federal de Obras Contra as 

Secas – IFOCS – acerca dos serviços realizados no Nordeste apresentava um parecer 

pouco louvável no que concerne às obras de melhoramento do porto do Natal158. Ao 

apontar os principais trabalhos ali executados, a comissão foi enfática: “serviço mal 

estudado, mal apparelhado e moroso”. Explicitam, também, que as justificativas dadas 

pelos engenheiros encarregados por tal agravo consistiam na “má qualidade das 

installações fluctuantes e fixas” (RELATÓRIO..., 1923, p.53). Com diversas falhas de 

planejamento, compra de material sub-dimensionado o relatório conclui com uma 

única frase o andamento das obras: “A organização e administração não são 

satisfactorias” (RELATÓRIO..., 1923, p.54).     

No decorrer do período de atuação da C.H. Walker & C., os serviços 

empreendidos pouco mudaram de orientação, centrados quase que exclusivamente na 
                                                      
158

 A Comissão era composta pelo General Cândido M. S. Rondon, Ildefonso Lopes e o relator, Paulo de 
Moraes Bastos. 
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manutenção da cobertura vegetal das dunas, na retirada de material dragado no fundo 

da barra e no arrasamento da Baixinha159. As antigas dragas foram substituídas por 

uma draga de alcatruz – ou bucket dredge – denominada “Victoria” e uma de sucção, a 

“Marechal Hermes”, auxiliados por um rebocador e dois batelões. É nesse período que 

se intenta executar serviços de melhoramento portuário em outras localidades, como 

o porto das cidades de Areia Branca, Macau e Canguaretama, “que no abandono em 

que têm permanecido, em breve não poderão abrigar nenhuma embarcação de maior 

calado” (MEDEIROS, 1924, p.64). O contrato perdurou até princípios de 1925 e, 

provavelmente devido ao relatório da IFOCS de 1923, sem chances de renovação. Por 

isso, a Fiscalização da Inspetoria de Portos e Canais se tornou responsável pelos 

seguintes serviços: 

 
(...) dragagem de 9.350 metros cúbicos do canal de accesso; 
procedeu ao derrocamento dos cabeços de pedra existentes na 
ponta sul da “Baixinha”; executou concertos e reparos nas dragas 
“Marechal Hermes” e “Victoria” e no rebocador “Lucas Bicalho”; 
construiu espigões de fachina para a proteção da margem direita; 
conservou as dunas e a arborização destas; montou um catavento 
para fornecer agua aos vapores e levantou a planta geral do porto 
(SÁ, 1928, p.155). 
 

Sob a supervisão do engenheiro Decio Fonseca, executaram-se outros serviços, 

dentre os quais a construção de uma guia corrente, “a principal obra para a 

manutenção da profundidade do canal”, cujo objetivo consistia na eliminação de uma 

corrente marítima – que favorecia o transporte de material sedimentado – além de 

evitar a erosão das margens, complementadas pelos diques de fachina espalhados ao 

longo da barra (KONDER, 1928; MEDEIROS, 1927, p.138-139; GÓES, 1928). 

Inicialmente, o material utilizado na construção da guia-corrente veio de fragmentos 

de rocha da Baixinha e, posteriormente, de uma pedreira localizada em Macaíba – a 

vinte quilômetros do porto.   

 

                                                      
159

 A única menção, localizada durante as pesquisas para este trabalho, sobre o(s) engenheiro(s) que 
atuaram nesse período encontra-se no relatório do governador do estado, José Augusto Bezerra de 
Medeiros, em 1924, que ao tratar da conclusão dos serviços do porto de Natal, menciona o nome do 
engenheiro Miranda Carvalho, sem mencionar se estava à frente da Fiscalização, ou como responsável 
residente da C.H. Walker & C. (MEDEIROS, 1924). 
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Figura 13 – Pedreira localizada em Macaíba, 1927. A extensão da 
degradação ambiental para execução dos serviços de melhoramento não 
se limitou à área portuária. 
Fonte: Centro de Documentação Norte-Riograndense/RJ; Acervo digital do HCUrb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A estrutura contava, inicialmente, com 300 metros de comprimento e, em 1929 

após diversos prolongamentos, culminou com uma extensão total de 1.312 metros e 

com mais de três metros de altura, graças ao emprego de, aproximadamente, doze mil 

metros cúbicos de pedras (KONDER, 1928; 1930; FARIA, 1929) e se tornava uma das 

últimas obras de intervenção humana em áreas naturais nas proximidades do porto160. 

No demais, os serviços se orientaram para uma manutenção periódica das obras já 

concluídas ou em fase de término. Além disso, iniciou-se a instalação de um farolete 

na “Baixinha”, que serviria como sua base. 

 

4.5 E O “CAES DO SALGADO” TORNA-SE O PORTO DE NATAL 

Com a consolidação dos serviços de melhoramento em áreas ínvias, outras 

obras prosseguiam, tais como: a construção de grandes armazéns, um torreão para a 

entrada do cais e, com o aterramento já concluído, “uma grande área para as avenidas 

do porto” (FARIA, 1929, p.129). Essas obras, executadas nas áreas “secas” do porto e 

do cais consistiam em empreendimentos que concorriam simultaneamente às obras 

de dragagem e abertura da barra, incluindo a edificação de armazéns, de edifícios 

                                                      
160

 Para um melhor detalhamento, ver o relatório elaborado pelo eng. Alfredo Lisboa. In: GÓES, 
Hildebrando de Araujo. Relatório dos serviços relativos ao ano de 1924, apresentado ao exmo. Sr. Dr. 
Francisco Sá. Rio de Janeiro: [s.l.], 1926, p.49-52.  
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Figura 14 – Explosão de uma mina para derrocamento da “Baixinha”, 
1927. Evitava-se utilizar esta técnica, devido aos efeitos colaterais de 
produção de entulho. 
Fonte: Centro de Documentação Norte-Riograndense/RJ; Acervo digital do HCUrb 

Figura 15 – Comparação realizada pelo eng. Décio Fonseca entre a planta 
elaborada pelo eng. Hawkshaw e o estado em que se encontrava a barra em 
1927. Destaca-se mudanças provocadas pelo homem no meio ambiente. 
Fonte: Acervo digital do HCUrb. 

administrativos, galpões de oficinas. O complexo, destarte, constituiria um 

equipamento indispensável ao pleno funcionamento do porto da cidade. 
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Um fator “imprevisto” que apareceu durante as obras de melhoramento na 

década de 1920, consistiu na possibilidade da utilização do porto para receber 

hidroaviões, justamente dado a proximidade geográfica de Natal com a Europa e a 

África e uma adequada bacia hidrográfica interna. A conclusão do engenheiro Alfredo 

Lisboa que o local “é (...) para os interesses da aviação, um porto de primeira ordem” 

se deu a partir do relato de um piloto estrangeiro o qual afirmava: “ahi está um porto 

ideal para a hydro-aviação” (LISBOA, 1928, p.46). No mesmo ano, o governador 

Juvenal Lamartine de Farias, promulgou o decreto 392, de 1º de agosto, que mandava 

construir, nos terrenos da Marinha, o “porto aereo de Natal, afim de servir de hydro-

aviões de qualquer procedência que baixarem em Natal, munido de Estação 

radiographica de alta frequencia bem como das necessarias officinas” (RIO GRANDE 

DO NORTE..., 1928, p.222).  

 

 

 

Figura 16 – Aterro executado na área do porto, provavelmente entre 
os atuais bairros da Ribeira e Rocas, 1927. À esquerda, os armazéns 
ferroviários. Percebe-se a modificação de uma área antes ínvia em 
uma paisagem antropizada e que daria margem à expansão urbana 
da cidade. 
Fonte: Centro de Documentação Norte-Riograndense/RJ; Acervo digital do HCUrb. 
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Seja qual fosse o objetivo das obras, a operosidade com a qual os diversos 

engenheiros empreenderam as suas tarefas trouxe um significativo desenvolvimento 

econômico para a cidade que pode ser traduzido no crescente número de 

embarcações que atracavam no porto de Natal, durante o período que passou de 75 

embarcações, no momento em que se iniciou o serviço de dragagem, para 464 navios, 

em 1926, conforme demonstra a tabela 02: 

 

Tabela 02: Número de entradas de embarcações no Porto de Natal 

Ano Embarcações Tonelagem 

1905 75 34.618 

1906 94 51.382 

1907 159 110.280 

1908 209 147.141 

1909 236 188.469 

1910 227 185.322161 

                                                      
161

  De acordo com o relatório de 1910, a pequena diminuição do ano se deveu ao fato da Companhia 
Pernambucana ter deixado de fazer a escala no porto, por alguns meses (SEABRA, 1911). 

Figura 17 – Construção dos armazéns do Porto do Natal, out. 1929. 
Com as obras das áreas naturais praticamente concluídas, deu-se 
início as edificações que serviriam de apoio portuário. 
Fonte: IHGRN; Acervo digital do HCUrb. 
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1911 240 204.669 

1912 244 244.376 

1913 428162 224.560 

1917 325 201.056 

1924 289 - 

1926 464 439.582 

Fonte: SEABRA, 1911; GONÇALVES, 1912a; 1912b; 
1915; LYRA, 1917; SÁ, 1925b; KONDER, 1928. 

 

A Era Vargas (1930 – 1945) foi marcado pela premissa que o então Estado 

Liberal não era apto a gerir adequadamente o Brasil, uma vez que não possuía a força 

necessária para uma intervenção racional vigorosa no país, derivada de um 

objetivismo tecnocrático (RIBEIRO; CARDOSO, 1996). Como conseqüência, surgiu uma 

nova mentalidade de gestão administrativa, promovido por uma equipe tecno-

burocrática bem definida. Dentre os órgãos instituídos após a Revolução de 1930, 

criou-se o Departamento Nacional de Portos e Navegação que seria responsável pelos 

serviços de melhoramentos dos portos do país e pela administração portuária de 

modo geral. E, em outubro de 1932, o decreto de número 21.995, instituía 

oficialmente o Porto de Natal (BRASIL, 1932). As obras contavam com a supervisão de 

engenheiro Hildebrando de Góis, que na época chefiava a extinta Inspetoria Fiscal dos 

Portos, Rios e Canais, e o seu administrador era o engenheiro Décio Fonseca. O projeto 

nacionalista em andamento apregoava a necessidades de aparelhamento de um porto 

que atendesse as expectativas de um mundo pós crack da Bolsa de Valores de Nova 

Iorque. Para isso, uma vez que se havia “domado” o inconstante meio ambiente da 

barra, as atenções – e recursos – se voltavam para a modernização da estrutura física 

do porto.  

                                                      
162

 Somente neste ano, foi também contabilizado a entrada de embarcações a vela; a quantidade de 
navios a vapor, para o ano de 1913, foi de 252 unidades. 
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163 

4.6 A NATUREZA A SERVIÇO DO HOMEM 

Nem sempre as intervenções humanas visavam a destruição do meio ambiente. 

Houve momentos em que se utilizaram técnicas que empregaram recursos naturais 

como elemento auxiliar contra o próprio meio físico-geográfico. O exemplo mais 

notável encontra-se na solução adotada para fixar as dunas que margeavam o rio 

Potengi e, dessa forma, evitar o assoreamento da barra. Assim, em 1860, o então 

presidente da província, João José de Oliveira Junqueira, sugeria uma técnica francesa de 

fixação bastante simples, porém eficiente: 

 
Me parece que a plantação de certas arvores, e de gramma, e a 
prohibição de pastagem de animaes, que destruem as plantas, e 
capim nascentes, seria da maior conveniência. Em França, em alguns 
departamentos do oeste, tem-se empregado com vantagem esse 
meio de tolher a marcha das areias (JUNQUEIRA, 1860.p.10). 
  

Essa técnica é relembrada treze anos depois, pelo vice-presidente da província, 

Bonifácio Francisco Pinheiro da Câmara (1873, p.42): “De outro lado a plantação de 

                                                      
163

  O projeto do prédio de administração do porto é atribuído, por João Maurício de Miranda (1979), a 
Giácomo Palumbo, autor do Plano Geral de Sistematização da Cidade de Natal, no mesmo período.  

Figura 18 – Administração e armazéns do porto, década de 1930. Nada 
melhor para representar o domínio da Natureza pela técnica do que um 
pátio calçado, árvores recém-plantadas e alinhadas com um gradil ao seu 
redor.162 
Fonte: IHGRN; Acervo digital do HCUrb. 
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certas gramíneas e a prohibição da pastagem dos animaes que destroem as plantas e 

capim nascente, seria de maior conveniência. Em França, em alguns departamentos do 

oeste, tem-se empregado com vantagem esse meio de tolher a marcha das áreas 

[dunares]”. 

Ao terem ciência desse método francês, os presidentes Junqueira e Câmara 

demonstram uma explícita circulação ativa de idéias, mesmo em se tratando de uma 

província tão longe da Corte Imperial. Ademais, apesar de ela ter sido empregada 

desde 1780, o seu sucesso permitiu a sua utilização por praticamente todo o século XIX 

e XX. Um exemplo disso pode ser visto no artigo da Scientific American, de 26 de julho 

de 1884, traduzido e comentado por André Rebouças, cujo procedimento de fixação 

funcionava da seguinte forma: “A duna, assim segura, vai, no entanto, levantando-se e 

as plantas, á proporção que ficam enterradas, lutam para conservarem ao ar livre; 

d’ahi resulta que o montículo de areia vai ficando envolvido em uma rede de raízes” 

(REBOUÇAS, 1884, p.202). O articulista aproveita, então, para apontar, “nas províncias 

do Norte do Brazil, de Pernambuco até o Maranhão, os vegetaes, que melhor 

produzem nos areaes e nas praias do mar”: o Guajurú, a Salsa de praia, os capins Barba 

de bode e Grama de praia, o Cajueiro, Coqueiros, Muricy Byronima, Guarajuba, 

Carnícula e o Feijão de Praia (REBOUÇAS, 1884, p.203).   

O procedimento adotado, basicamente, se dava em duas etapas: 1) a 

construção de cercas de madeira – orientadas na direção dos ventos reinantes para a 

proteção das mudas – espaçadas metro a metro e entrelaçadas com varas de fachina 

as quais variavam entre 2,50 a 3,00 metros de extensão (ALMEIDA, 1907); 2) o plantio 

de vegetação apropriada, a qual evitaria que a areia fosse carregada pela força dos 

ventos e “que são os sustentaculos indispensáveis dos trabalhos realizados e os 

elementos necessarios à manutenção dos resultados obtidos” (GONÇALVES, 1912b, 

p.201). Assim, o início da fixação das dunas com “plantas apropriadas, sendo a 

plantação feita ao abrigo de cercas convenientemente orientadas em relação aos 

ventos reinantes” se deu entre 1895 e 1896, cobrindo uma área de 220.000m² de 

dunas, no canal sul do porto (PIRES, 1896, p.169). Em decorrência dessa medida, o 

resultado foi o aumento da profundidade desse local em cerca de 30 cm. 
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Figura 19 – Área de dunas fixadas, 1927. A imagem reflete a extensão da 
paisagem modificada pelo homem, com a introdução de espécies 
vegetais não nativas. Tal como o aterro da figura 12, o local seria 
posteriormente utilizado no processo de ocupação humana da cidade. 
Fonte: Centro de Documentação Norte-Riograndense/RJ; Acervo digital do HCUrb. 

Figura 20 – Plantio de Eucaliptos, 1927. Sua introdução no Brasil na 
década de 1920, se deveu a sua resistência a falta de água. Na parte 
superior da fotografia, observa-se as cercas de fachina. 
Fonte: Centro de Documentação Norte-Riograndense/RJ; Acervo digital do HCUrb. 
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Logo, essa técnica se alinhava à proposição do presidente Junqueira, em 1860, 

porém adaptada, uma vez que empregou espécies nativas ou resistentes ao clima da 

região164. Um exemplo disso encontra-se no relatório ministerial de 1904, no qual 

informa o plantio de “182.422 pés de sinchos, especie de gravatá que vegeta sobre 

pedras, cerca de 400 litros de fava de gitirana, 14.000 castanhas de caju e 629 

coqueiros, plantas todas apropriadas ao fim que se tem em vista” (MÜLLER, 1904, 

p.503, grifos nossos)165.  Os resultados foram satisfatórios, principalmente com o uso 

do sincho – Aechmea Aquilega/Hohenbergia Blanchetti.– e, posteriormente com a 

introdução de outro espécime – encontrado nas praias de Mossoró – chamado de Oró, 

ou Orobó, “leguminosa rasteira que se desenvolve com rapidez e facilidade na areia” 

(MÜLLER, 1906; GONÇALVES, 1912a, p.202) e considerada “por excellencia, a planta 

fixadora de dunas na região tropical” (CARVALHO, 1928, p.196). Posteriormente, 

outros espécimes foram sendo gradativamente plantados ou inseridos, como a Salsa 

da praia, a Patura e, por fim, Lomba-verde, Umburana, Cajazeiro e Eucaliptos (SÁ, 

1925a; KONDER 1928; 1930)166. 

Em 1909, com a extensão quase completa das dunas já consolidada, partia-se 

para o plantio de árvores de grande porte, “embellezando cada vez mais o porto” ao 

mesmo tempo em que transformaria gradualmente a paisagem (GONÇALVES, 1912a, 

p.312). Apesar do uso de coqueiros, verificou-se que “os melhores resultados, porém, 

têm sido com a arvore denominada Carolina, principalmente sob o aspecto 

economico, pois seu plantio fica mais barato que o do coqueiro” (ALMEIDA, 1909, 

                                                      
164

 Entretanto, o relatório do engenheiro Franscisco Valle Miranda Carvalho (1928, p.196) sugere que tal 
conhecimento foi utilizado pelo método de tentativa e erro, afinal, “a variedade dos vegetaes ensaiados 
está a indicar a incerteza do melhor delles para conseguir-se o almejado objectivo”. 
165

 O custo desse serviço, para o ano de 1904, ficou na ordem de 33:239$497 contos de réis, o terceiro 
maior dispêndio do orçamento anual, perdendo somente para a dragagem do rio – 91:431$069 contos 
de réis – e a folha de pagamento – 35:102$415 contos de réis (MÜLLER, 1904).  
166

 O relatório de 1927 informava também o plantio de 3.345 mudas, além de 400 outras árvores não 
especificadas (KONDER, 1930). Ao consultar o professor de Paisagismo do Departamento de Arquitetura 
da UFRN, Eugênio Mariano, sobre os tipos de vegetação usados, ele informou que a Salsa de praia é 
uma vegetação rasteira nativa do litoral nordestino, a Umburana encontra-se na região do semi-árido – 
empregado como madeira de construção e para fabricação de carvão vegetal e lenha – e o Cajazeiro, 
uma planta frutífera. Com relação à Lomba-verde e à Patura, tais denominações caíram em desuso 
atualmente e, assim, não foi possível encontrar maiores informações. Ao ser questionado se tais 
espécimes cultivados ainda podem ser encontrados, o professor comentou ser pouco provável, pois a 
vegetação existente se compõe basicamente de árvores nativas de mangue e Cajuarinas, Oiticicas e 
Juazeiros.  
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p.424, grifos do autor) 167. Em 1923, a área de plantio atingia a marca de 1.562.343 

metros quadrados de extensão (GÓES, 1925). Entretanto, as tentativas de introdução 

de árvores prosseguiam com um resultado pouco aceitável: das 351 unidades 

plantadas, apenas 96 vingaram (SÁ, 1925b; GÓES, 1926).  

 

4.7 INCORPORAÇÃO E OCUPAÇÃO DAS ÁREAS DE DUNAS  

Ademais a fixação das dunas, fazia-se necessário também a consolidação das 

margens do rio Potengi. Os relatórios ministeriais informam que tal serviço era 

imprescindível, pois, com a dragagem as margens começaram a desmoronar.  A 

solução empregada consistiu na construção de paliçadas de madeira, para a sua 

contenção, que serviriam também para reter o material retirado do fundo do rio. Após 

a conclusão desses trabalhos, a intenção se tornava clara: utilizar o espaço 

conquistado para expansão física da cidade, sendo que já havia algumas construções 

no local, pertencentes à comissão de melhoramentos, como armazéns e casas para 

vigias (ALMEIDA, 1908).  Pode-se detectar, nesse momento, um aparente paradoxo 

nos atos da comissão: o incentivo à construção de casas de taipa pela população de 

baixo poder aquisitivo da cidade. Tal ação acarretaria ou na destruição da vegetação 

rasteira nas áreas em construção e de circulação ou na inviabilização dos desejos das 

elites de “embelezamento” do local com a introdução desse tipo de moradia já 

condenado, na época, pelos princípios higienistas, além de questões de ordem 

humanitária. 

Porém, a principal justificativa residia numa questão de técnica e de redução de 

custos, uma vez que as edificações serviriam como um muro de proteção aos ventos e, 

assim, evitaria o dispêndio de recursos para erguer novas barreiras de fachina 

(GONÇALVES, 1912a). Para tanto, encarregava-se a comissão de uma fiscalização 

constante nessa área de ocupação, para evitar que animais e/ou pessoas danificassem 

as plantações e, ao mesmo tempo, facilitar a “construção de casas de palha á 

população pobre, segundo alinhamento determinado, as quais constituem excelente 

amparo á marcha das areias tocadas pelos ventos” (LYRA, 1917, p.287). Além desse 

                                                      
167

 O relatório informava também da tentativa da introdução de pinheiros, infrutífera dada a sua 
incompatibilidade com o clima nordestino. 
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incentivo, a comissão lançava mão de alugar pequenas casas ali instaladas e de 

repassar a renda arrecadada à Delegacia Fiscal (LYRA, 1918).  

Graças às obras de modernização/reestruturação do porto, a Ribeira assim se 

configurou numa nova área ao se transformar de um local que servia de porto 

secundário ao principal centro econômico da capital, com a concentração de diversos e 

importantes estabelecimentos comerciais – a maioria voltada para as atividades de 

exportação e importação de gêneros alimentícios. Sua importância crescia ao mesmo 

tempo em que os serviços da Comissão de Melhoramento do Porto avançavam, e 

mesmo a perda da sede do governo, em 1902, para a Cidade Alta não demoveu a sua 

importância, conforme se pode ver num artigo sobre a petição dos comerciantes de 

Natal para a mudança do correio: 

 
Sabemos que o commercio desta capital telegraphou para a capital 
federal (...) solicitando a mudança do correio geral deste Estado do 
bairro da Cidade Alta para o bairro da Ribeira. 

Em todas as cidades de grande movimento, colloca-se o edifício 
central do correio o mais próximo possível do porto e dos pontos em 
que mais se concentra a actividade commercial. 

Aqui são patentes os inconvenientes do correio da Cidade Alta, não 
só pela maior conducção de malas, como pela demora nas transações 
commerciais. (A REPÚBLICA, 1902, p.1). 

 

Contudo, a Ribeira necessitava de outras obras que complementariam os 

serviços de melhoramento do porto. Isolado, o porto resolvia o problema da carência 

de meios de circulação, necessário ao arranque econômico almejado pelas suas elites. 

Mas, o projeto de modernização abarcava outras medidas de melhoramentos que se 

faziam necessário a uma cidade ainda fragmentada e separada por dois obstáculos: um 

íngreme elevado e um alagado cujas águas estagnadas e alagamentos constantes 

provocavam diversos problemas. Assim, em paralelo aos serviços de dragagem e 

fixação das dunas, duas outras obras exigiam a atenção dos governantes: a ligação da 

Cidade Alta com a Ribeira e o aterro da Praça Augusto Severo. 

 

 



 

5. O fim dos Xarias, dos Canguleiros e do 
Pântano 
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Se as obras de infra-estrutura e instalações portuárias da cidade se 

configuravam, paulatinamente, num dos principais serviços realizados pelo Poder 

Público, concomitantemente verifica-se outras intervenções no espaço intra-urbano de 

Natal. Assim, o início do século XX foi marcado por uma série de ações de 

aformoseamentos cuja intenção consistia em dar uma nova roupagem para a velha 

cidade. Entretanto, como o objeto de atenção deste trabalho consiste na idéia central 

da transformação do meio físico natural da cidade, com o delineamento de um 

“projeto de modernização” elaborado pelas elites natalenses, analisou-se a ação 

humana em áreas ainda ínvias dentro da cidade, causando uma transformação em um 

meio construído. 168 

Convém destacar que essa ânsia pela modernidade não traduzia 

necessariamente os desejos da população em geral. Numa escala proporcionalmente 

menor, Natal acompanhava as ações de outras cidades do país, cuja tônica se dava 

numa idéia de modernização “forçada” e marcada por um caráter não-includente. De 

maneira geral, as tentativas de afastamento das camadas sociais nas áreas a serem 

remodeladas a partir: 

                                                      
168

 Sobre as obras de aformoseamento e melhoramentos promovidas pelo Governo, ver, e.g., OLIVEIRA, 
Giovana Paiva. De cidade a Cidade. Natal: EDFURN, 2000; LIMA, Pedro. Natal Século 20: do urbanismo 
ao planejamento urbano. Natal: EDFURN, 2001; FERREIRA, Angela et al. Cidade Sã e Bela: a história do 
saneamento de Natal (1850 – 1969). Natal: IAB, 2008. 

Quer dizer que, das 6 horas da tarde às 10 horas da noite, 
ninguém poderia mais se locomover de um para outro bairro, a 
não ser se fosse autoridade ou figura de destaque social. 
Quem passasse por ali ouviria os gritos constantes cortando as 
noites escuras ou enluaradas: 
- Xaria frouxo, se for homem, desça... 
- Canguleiro covarde, se quiser apanhar suba...  

João do Amorim Guimarães, 1952 
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De padrões de referência já estabelecidos: as largas avenidas, os 
viadutos ou saneamento urbano, com a “varrida dos pobres” do 
centro da cidade, eram práticas sociais ligadas ao conceito de cidade 
moderna e civilização. Exigências morais, higiênicas e estéticas 
imperiosas se impunham diante da necessidade de “ser” e “parecer” 
moderno (PESAVENTO, 1995, p.7). 

  

A afirmação de Sandra Jatahy Pesavento, sobre esta faceta da modernização 

das cidades brasileiras, encontra igual vazão na prerrogativa de Luiz César de Queiroz 

Ribeiro e Adauto Lúcio Cardoso (1996), ao apregoarem que as melhorias tinham como 

objetivo a construção de uma nova cidade, dita moderna, aos olhos de uma elite que 

almejava uma aproximação aos modelos estrangeiros. Dessa maneira, o abismo social 

e econômico também se tornaria espacial. Os pobres, considerados incultos, não 

participariam diretamente desse processo e teriam que ser removidos das áreas a 

serem modificadas. 

Criava-se, dessa forma, um espaço urbano específico e voltado para o usufruto 

das elites, que moldariam a cidade a partir de um pensamento idealizado, tornando-a 

moderna, pronta para adentrar ao universo que consideravam como modelo de 

civilização. Logo, as intervenções urbanas não tinham um caráter totalizante, ou seja, 

nem todas as áreas da cidade sofreriam remodelações. No tocante aos locais de 

socialização das elites, percebe-se a criação de áreas “segregadas” dentro da cidade, 

uma vez que remanejaria para as áreas periféricas, aquilo que não deveria ser exposto 

– como a miséria da grande parcela da população e as atividades consideradas 

indesejadas, como por exemplo, o matadouro, o leprosário, entre outros.  

Com relação à Natal, as motivações por parte da Intendência e do Governo 

Provincial / Estadual em construir espaços públicos de uso coletivo se deram mais para 

atender aos grupos de maior poder aquisitivo do que à população de modo geral, 

embora todos os usufruissem. Dentre eles, dois lugares possuíam uma característica 

em comum: ambos esbarravam em “obstáculos” naturais que precisavam ser 

transpostos para se tornarem locais de integração urbana e prática de sociabilidade. 

Esses lugares, a Avenida Tavares de Lyra e a Praça Augusto Severo, serão objetos de 

análise do presente capítulo. 
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5.1 E NO MEIO DO CAMINHO HAVIA UMA LADEIRA... 

O crescimento de Natal, a partir do século XIX, se evidenciava a partir do 

desenvolvimento dos seus dois primeiros bairros, porém de forma separada e quase 

autônoma. De acordo com Giovana Paiva (1999), a Ribeira era a área do comércio, 

próximo do porto – lugar dos armazéns, dos hotéis, do lazer e administração pública, 

enquanto que a Cidade Alta era o bairro residencial, por excelência. A falta de 

integração entre esses polos promovia verdadeiros arroubos bairristas com mútuas 

provocações entre os moradores da Cidade Alta – denominados de Xarias – e os que 

moravam na Ribeira – os Canguleiros. Uma das razões dessa situação consistia no 

abrupto elevado que dividia a cidade, uma “ladeira íngreme, escorregando como 

sabão” (CASCUDO, 1947, 1999, p.149) que impunha uma série de dificuldades de 

circulação para os natalenses.  

Um exemplo dos transtornos provocados por este “obstáculo” encontra-se 

num episódio que marcou uma das aberturas da Sessão Legislativa, por parte, no início 

do século XX. Segundo Lindolpho Câmara (1938 apud MELO, 2006, p.33), um 

presidente provincial, juntamente com a sua equipe, partia a pé do palácio do 

governo, que se localizava na Ribeira, e subia a ladeira em direção à Cidade Alta, de 

modo que todos “chegavam esbaforidos, suarentos, que quase nem podiam subir as 

escadas do edifício... finda a cerimônia, tomavam pela mesma rota ao Palácio”.169 

Sendo assim, na conjunção entre os apelos por espaços de convívio social e, 

provavelmente, da necessidade de pôr fim a uma cidade fragmentada, o presidente 

Antonio Francisco Pereira de Carvalho (1853, p.9) propôs à Assembléia Legislativa, a 

“factura de um passeio publico á margem do grande rio, que dá o seu nome á esta 

Província”. Esse local foi escolhido de forma claramente intencional, uma vez que 

possuía como atrativo a bela paisagem fluvial do Potengi: 

  
Em verdade, não ha lugar, que reuna mais proporções, e se posso 
prestar melhor ao commodo e recreio dos habitantes d’esta Cidade, 
e mais apropiado á uma obra d’esta natureza, do que aquelle que 
demora ao poente do aterro, e conduz do bairro da Cidade para o da 
Ribeira, o qual ficando á borda do rio, acha-se justamente no centro 

                                                      
169

 E vale lembrar que os ditames da moda do período forçavam os ditos “respeitados dignitários” a 
usarem casacas escuras, mesmo numa cidade com temperaturas melevadas, como Natal. 
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da cidade, por estar collocado entre os seus dous bairros (CARVALHO, 
1853, p.9). 
 

Por isso, seu apelo para a criação de um passeio público trazia também uma 

preocupação com a valorização de elementos da paisagem natural, já que o presidente 

expunha o quão aprazível seria para a população a construção de um “ponto de 

reunião, [que] poderião gozar de encantadora vista de um bello rio, da suave briza, á 

sombra de frondosas arvores” (CARVALHO, 1853, p.10)170. Isso significava que a 

aproximação com a natureza se daria a partir de uma relação artificial, uma vez que o 

seu projeto contaria com calçamento, gramado cortado periodicamente e árvores 

plantadas segundo um rígido alinhamento pré-estabelecido. 

 A falta de recursos para uma obra desse porte o impediu de levar o projeto 

adiante, naquele momento. Por isso, o presidente Carvalho solicitou à Assembléia 

Legislativa Provincial que proibisse quaisquer construções naquela região – para quem 

sabe, futuramente, a edilidade pudesse construir ali o dito passeio: “si presentemente 

não podemos gozar de um bem, não devemos por tal motivo, com reprovada 

indifferença, senão com o mais criminoso egoismo, privar nossos futuros da 

possibilidade de frui-lo” (CARVALHO, 1853, p.10). No entanto, revogou-se a resolução 

poucos anos mais tarde, vencida pelo “criminoso egoísmo” que tanto temia o 

presidente: “mantida até 1859, quando, em 19 de Dezembro teve que ser revogada 

para a satisfação de interesses indígenas” (CASTRICIANO, 1902, 1993, p.224, grifos do 

autor).171 

Não há indícios – a partir do que se foi levantado até então – de quando se deu 

início ao calçamento da ladeira. A menção mais antiga encontrada se refere ao 

                                                      
170

 A questão do bem-estar em decorrência das sombras das árvores é um elemento que aparece 
indiretamente nas falas dos presidentes da província e dos engenheiros, nessa segunda metade do 
século XIX – principalmente devido ao clima quente em determinadas partes do ano. 
171

 Nota-se um tom pejorativo no termo empregado por Castriciano que, aliás, costumeiramente 
empregava a analogia com a cultura indígena para expressar os aspectos provincianos que ele tanto 
desaprovava. Câmara Cascudo (1956, s.p.) também lamentou essa decisão: “Por uma curiosa 
indiferença aliada aos interesses financeiros, Natal é uma cidade sem horizontes. [...] Ocuparia o 
caminho, quase desocupado, entre os dois bairros, Cidade Alta e Ribeira. A visão de Pereira de Carvalho 
era justa e se o Jardim-Alameda tivesse nascido em 1853, teria oferecido aos natalenses anos e anos de 
recreio e alegria visual”. Ademais, nesse mesmo artigo, ainda expõe outros exemplos de locais que 
poderiam se tornar belos miradouros, mas “quando sempre há um pequeno espaço por onde os olhos 
poderiam enxergar as belezas circunjacentes, imediatamente erguem um edifício, tomando o trecho 
num estreito espírito utilitarista” (CASCUDO, 1956, s.p.). 
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relatório do engenheiro Amorim do Valle, de 1863, o qual, sob ordens da presidência, 

deveria realizar reparos no seu calçamento e no aterro que ligava os dois bairros. 

Orçado em 1.133:000 contos de réis e arrematado pelo Sr. Manoel Costa Reis, o 

serviço consistia, além dos reparos – não especificados – no revestimento do aterro na 

forma de talude, que protegia a área central da Ribeira da maré, com grama (VALLE, 

1867).  Um ponto importante dessa empreitada, sugerido pelo engenheiro, encontra-

se no plantio de árvores no local, já que “seria um melhoramento que aproveitaria a 

todos aquelles que se vêem obrigados a frequentar diariamente em horas de grande 

calor, a principal communicação entre os dous bairros” (VALLE, 1867, p.2). 

Passados sete anos sem nenhuma menção nos relatórios provinciais, retomou-

se a questão do acesso pela ladeira em 1870, pelo terceiro vice-presidente da 

província, Octaviano Cabral Raposo da Camara. Sob os auspícios do primeiro-tenente e 

engenheiro, José Antônio Rodrigues, o vice-presidente buscou “melhorar” o antigo 

calçamento com o emprego de paralelepípedos172. Porém, apesar de ter efetuado a 

compra das pedras, o serviço não teve prosseguimento, como bem justifica Raposo da 

Camara (1870, p.14): “Infelizmente a subseqüente necessidade de prosseguir nas 

obras do palacete, impedio-me realisar aquelle melhoramento tão util ás 

communicações dos dous bairros em que se divide a capital”.173 

                                                      
172

 A questão dos paralelepípedos merece, aqui, algumas considerações. O conhecimento dessa técnica, 
de acordo com o relatório, não consistia numa novidade na segunda metade do século XIX, apesar da 
manutenção do emprego do uso de pedras irregulares extraídas dos arrecifes, denominadas de 
“cabeças de negro” e que, ainda podem ser encontradas em pelo menos três pontos da Cidade Alta: na 
Rua Voluntários da Pátria, próximo a Cruz da Bica; no largo da Igreja do Rosário dos Negros, e na rua que 
ladeia o Solar Bela Vista – executados, provavelmente, entre os séculos XVII e XIX. O artigo da Revista de 
Engenharia, em linhas gerais, aponta que o “calçamento primitivo das nossas cidades em que ainda não 
se exploravam as pedreiras convenientemente, e em que faltava não só a mão de obra para o preparado 
de parallelepipedos, como para o seu assentamento” se denominava “Alvenaria Grossa” ou 
“Opusincerium”. A principal desvantagem apontada se dava na dificuldade de circulação e de limpeza. 
Por isso, o articulista aponta o calçamento de paralelepípedo como uma “evolução dos calçamentos de 
alvenaria grossa”, além de afirmar que o mesmo era “um calçamento antigo mas sempre mui usado e 
considerado como o mais resistente e duradouro” (SERVIÇOS..., 1912, p.45).   
173

 Os poucos recursos que dispunha o governo provincial para as obras praticamente impediam 
quaisquer outras intervenções de maior vulto. No mesmo relatório, o vice-presidente se queixa que 
sequer dispunha de um profissional qualificado para supervisionar os serviços em andamento. Sendo 
assim, ao requisitar um engenheiro ao Ministério da Guerra, Raposo da Camara (1870) apenas 
promoveu a conclusão das obras do Palácio do Governo, situado na Ribeira.  
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Em 1872, o elevado, então denominado Rua da Cruz174, recebeu a atenção do 

presidente da província, Henrique Pereira de Lucena (1873, p.34) que contratou o 

serviço de calçamento, com extensão de trinta braças “correntes”175, “para facilitar o 

transito, que por ali se tornava difficil no inverno”. O custo de execução – 

provavelmente realizado por empreitada – custou ao erário público 480$000 réis. Um 

ano mais tarde, o diretor de obras públicas da província, Feliciano Francisco Martins 

(1873, p.44), interligou dois importantes assuntos no que concernia às obras públicas 

da capital: a iluminação e o calçamento das ruas “que póde-se dizer não existir n’esta 

cidade”. Sobre a Rua da Cruz, o diretor associou necessidade e estética ao pontuar o 

caráter obstrutor de uma ladeira íngreme: 

 
[A cidade do Natal], onde pela natureza e configuração do solo 
arenoso, e dividindo-a em alta e baixa, torna-se de incontestável 
utilidade ao transito e rapidez de communicação de um bairro com o 
outro, além de constituir um embelesamento necessário pelo menos 
ás capitaes (MARTINS, 1873, p.44, grifos nossos). 

 

Baseado nessa justificativa, Feliciano Martins (1873) sugeriu o emprego de 

30.000 paralelepípedos que se encontravam sob a guarda provincial para o calçamento 

dessa e das demais ruas de Natal. A intenção era de pôr fim ao seu amontoamento 

desnecessário em diversos pontos da cidade, além de evitar que terceiros as 

utilizassem para outras finalidades e, curiosamente, os largassem nas praias176. E ao 

finalizar esse assunto, o diretor retomou a questão da arborização do local, tal qual 

explicitado pelo engenheiro Valle, sete anos antes:  

 

                                                      
174

 Este caminho recebeu diversas denominações toponímicas com o passar dos anos. A primeira 
referência data de 1716, quando se chamava “Caminho que ia para a Ribeira”. Desde então, foi 
conferido diversos nomes: Aterro, Ladeira, Subida da Ladeira e, devido a cruz chantada no limite da 
Cidade Alta, Rua da Cruz. Esse nome se manteve na resolução municipal de 13 de fevereiro de 1888. 
Posteriormente, a resolução n. 28 de 5 de março de 1896 alteraria para o seu atual nome, Junqueira 
Aires (NESI, 2002).   
175

 Equivalente a sessenta e seis metros de extensão, pela unidade métrica atual. 
176

 O diretor não esclarece tais usos, no seu relatório. Provavelmente, se tratava dos paralelepípedos 
comprados em 1870, pelo então presidente Raposo da Camara, conforme mencionado anteriormente. 
Esse número aumentou para aproximadamente quarenta mil unidades graças à doação de pedras 
provenientes dos lastros de navios fundeados no porto da cidade e assim, “por esse meio e sendo a 
Administração auxiliada por essa forma, pelos respectivos consignatários [J. Drayer e Odilon Garcia], 
poder-se-há dar grande impulso ao calçamento da cidade” (BARRETO, 1883, p.37).   
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O plantio de arvores em todo o correr do aterro e da ladeira, que une 
os dois bairros da cidade seria um melhoramento, que aproveitaria a 
todos aquelles que se vêem forçados a frequentar diariamente em 
horas de grande calor a principal communicação entre os dous 
bairros (MARTINS, 1873, p.44). 

 

No que concerne a realização do calçamento com o emprego de 

paralelepípedos, aparentemente, o serviço não foi executado a contento. Informações 

extraídas de relatórios posteriores sinalizam, mais uma vez, dois problemas 

recorrentes à execução deste e de demais serviços de melhoramento em Natal: a falta 

de recursos e de mão de obra qualificada.  

Por isso, o diretor de obras públicas gerais e provinciais do Rio Grande do 

Norte, Bernardo José da Camara apontou ao presidente Alcoforado Júnior (1877, p.20) 

a carência de serviços de melhoramentos devido “a falta absoluta de meios impedio-

me de realisar obras de mais urgência, bem como os melhoramentos de que necessita 

a provincia” como a sua principal desculpa177. Por isso, limitou-se a pequenos 

concertos e serviços de manutenção. No que se refere à ladeira, relatou apenas que 

“foram feitos ultimamente alguns reparos n’este calçamento, despendendo-se com 

elles a quantia de 77$900 réis” (ALCOFORADO JUNIOR, 1877, p.22). 

O segundo problema se referia à mão-de-obra empregada na execução dos 

serviços. De acordo com o presidente da província, Rodrigues Lobato Marcondes 

Machado (1880), empregou-se alguns indigentes que perambulavam pela cidade para 

realizar o calçamento da Rua da Cruz. Três anos mais tarde, com o intuito de se fazer 

reparos de urgência nos calçamentos da cidade, a edilidade lançou mão de presos da 

Justiça (BARRETO, 1883). O uso de mão-de-obra não qualificada, principalmente 

proveniente dos imigrantes do interior do Rio Grande do Norte, se tornou alvo de 

contundentes críticas por parte do governador Adolpho Affonso da Silva Gordo. Ao 

assumir o governo estadual, afirmou existir cerca de 3.000 indigentes envolvidos no 

calçamento das ruas. A descrição da forma de execução dos serviços demonstra a 

inépcia na gestão dos recursos materiais e humanos: 

                                                      
177

 Essa justificativa foi largamente utilizada por sucessivos presidentes provinciais e governadores 
estaduais para demonstrar os problemas infra-estruturais que grassava a cidade e a justificativa da falta 
de ações de solvê-los. Isto somente reforça como a incipiente economia norte-riograndense repercutia 
negativamente no processo de modernização da cidade do Natal. 
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O trabalho das mulheres consistia em transportar por dia, para o 
logar onde se fazia o calçamento, um ou dois lenços com areia, o dos 
homens, em transportar uma pequena pedra cada um. 

Recebiam os homens 500 réis, as mulheres 300 e as creanças 240 
réis. O calçamento de um pequeno trecho de uma rua demandava 
muitas semanas e custava muitos contos de reis! (GORDO, 1890, 
p.11)178. 

 

O antigo desejo da construção do boulevard do presidente Carvalho há muito 

se tornara esquecido e o avanço paulatino do calçamento acabou por propiciar uma 

ligação ainda precária entre os dois bairros. Logo, em 1895 o Nortista clamava por esse 

serviço: “Precisa de indispensavel reforma o calçamento desta cidade que liga os dous 

bairros, principalmente a começar do Atheneu até a casa da typographia da 

<<Republica>>”, e continuava afirmando que o período republicano pouco fez para 

sanar essa precária situação:  

 
Tudo isso que ainda por ahi existe é obra dos tempos passados; 
depois da Republica nada se tem feito em beneficio desses 
melhoramentos que os antigos Presidentes da Provincia iam de 
pouco a pouco, e a muito custo, realisando. 
O calçamento que temos na cidade foi desses ominosos tempos; está 
elle se desmanchando em muitas partes, e não há providencia de 
prompto para evitar um grande serviço para o futuro ou de todo 
desbaratar-se de uma vez (CALÇAMENTO, 1895, p.1, grifos do autor).  
 

Uma breve nota d’O Nortista de 1896 menciona tentativas de reparos pela 

Intendência para melhorar o acesso intra-bairros bem como impedir “(...) a descida das 

areaes quando chove, e, canalisadas as aguas para a maré, torna-se-há perfeitamente 

tranzitavel ao inverno o caminho que liga os dous bairros desta capital” 

(CALÇAMENTO, 1896, p.2). Mesmo assim, a virada para o século XX e o incremento do 

                                                      
178

 Uma importante observação pode ser retirada desta passagem. Trata-se da técnica empregada para 
execução do calçamento, que, com poucas alterações, ainda se costuma ser usado atualmente. Consiste 
basicamente em se lançar, inicialmente, uma camada de areia a qual será assentado o bloco de pedra 
ou paralelepípedo. Infelizmente, não há uma menção acerca do elemento de junta que fixaria os blocos 
entre si, mas deveria ser, provavelmente, uma mistura que levaria cal em sua composição, como era 
comumente usado na construção civil daquele período ou o emprego do macadame – sistema de 
pavimentação inventado pelo escocês John Loudon McAdam na década de 1820, que utiliza camadas de 
pedras com aglomerado de rejunte. O uso de asfalto betuminoso já era conhecido e utilizado em 
grandes cidades, como o Rio de Janeiro e São Paulo (SERVIÇOS, 1912). Dessa forma, ao somar uma mão-
de-obra não qualificada e materiais não adequados, o calçamento, em especial da ladeira da Rua da 
Cruz, não resistiria por muito tempo às chuvas que lavavam as ruas e arrancavam as suas pedras, 
exigindo, assim, constantes reparos. 

http://en.wikipedia.org/wiki/John_Loudon_McAdam
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desejo, por parte das elites, em embelezar Natal, ainda não surtiam efeito na busca 

por uma melhor circulação e integração dos bairros da cidade. Tampouco, a 

arborização da Junqueira Ayres se tornara realidade, mesmo após as provocações 

feitas pelo engenheiro provincial Ernesto Augusto Amorim Valle e pelo diretor de 

obras públicas, Feliciano Francisco Martins, anteriormente mencionadas. 

Aparentemente, o plantio de árvores não se constituía numa prática muito 

comum entre a população natalense em geral, naquele período. Apesar de toda a 

“exuberância natural” que circundava a cidade, os moradores estavam propensos mais 

ao cultivo de plantas frutíferas nos seus quintais do que tê-las emoldurando as suas 

ruas e avenidas. Então, pode-se afirmar que o natalense não apreciava as árvores?179 

Provavelmente sim, pelo menos de acordo com um articulista d’A República, o qual 

transcreveu sua conversa com um viajante que se encontrava na cidade: 

 
Fui apresentado outro dia a um cavalheiro distictíssimo que, viajando 
o mundo inteiro, desejou conhecer de perto essa terra exótica que se 
chama Natal, mencionada em todas as cartas hydrographicas e 
geographicas, por causa do pharol e da visinhança do cabo de São 
Roque. 

  [...] 

- Que bellas arvores! 

A brisa sopra ligeira e traz-me uma impressão de frescura que 
tonifica o organismo moído pela canícula da terra. Já deviam, pelo 
menos, ter arborisado a ladeira da Cidade Alta. 

- Estas arvores que o senhor vê, mais dia menos dia vão abaixo, 
porque a desafiam o protesto diário da população natalense. 

- Então o povo é avesso á sombra? 

- Á sombra não, porque gosta muito de viver em casa, mas á arvore. 

- É possível? 

- Ora si é. Há annos um presidente da Intendência, ouvindo dizer que 
nas cidades importantes como a nossa, as praças e as ruas eram 

                                                      
179

 Essa “antipatia” pelas árvores não se restringia à Natal – ou até mesmo ao Brasil. O artigo escrito pelo 
engenheiro espanhol Luís Gutierrez Sáinz, em 1897, debatia sobre a utilidade das árvores para a vida no 
planeta. Segundo o engenheiro, a falta de conhecimento das vantagens do plantio de árvores se tornou 
um grave problema, em detrimento ao conhecimento científico adquirido: “Desgraciadamente, para la 
generación moderna, al paso que los siglos han ido acrecentando y perfeccionando cuando les legalaran 
de útil y provechoso los que los precedieran, respecto del arbolado ha sucedido lo contrario”. E se 
questiona: “¿Acaso la civilización moderna ha descubierto que son perjudiciales los árboles?”  
(GUTIERREZ SÁINZ, 1897, p.357). E nas breves páginas seguintes, Gutierrez Sáinz (1897) procurou 
demonstrar, de forma científica, a importância da cobertura vegetal para homem, seja na questão de 
renovação do ar e até mesmo a relação entre o sombreado proporcionado pelas árvores e a 
temperatura ambiente. 
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arborisadas, teve a idéia desastrada de esgotar os cofres municipaes 
com a arborisação de alguns bairros. 

O povo protestou logo porque as arvores iriam prejudicar a belleza 
dos aspectos de superfície plana, a meninada foi tirando as tariscas 
de madeira dos cercados para fazer bodoques e algumas arvores que 
affrontaram a má vontade popular, foram cortadas implacavelmente, 
porque só serviam para ajuntar passarinho (FRIOLEIRAS, 1902, p.1). 
180 

   

 

 

 

 

 

Mais do que simples questões estéticas, a questão da derrubada de árvores, 

também mereceu a atenção de parte da elite intelectual da cidade, no início do século 

XX. Contudo, tal preocupação não possuía um viés preservacionista e sim “a um perigo 

imminente que ameaça parte desta capital”. Tratava-se do morro de Areia Preta, que, 

de acordo com o editorial do A República, escrito pelo seu redator-chefe, Manoel 

Dantas, 

 

                                                      
180

 A ladeira mencionada trata-se, provavelmente, da atual Avenida Junqueira Ayres. 

Figura 21 – Rua Santo Antônio, c.1904 – Cidade Alta. Os quintais das 
casas, ao contrário das ruas, possuíam uma boa cobertura vegetal, 
provavelmente roçados e pomares. Pode-se considerar uma solução 
eficaz contra a falta de abastecimento de gêneros alimentícios, motivada 
principalmente pela monocultura e, no caso de Natal, do seu relativo 
isolamento. 
Fonte: BOUGART, 1904. 
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(...) está começando a desmoronar-se para o lado da cidade. 
Primeiramente, consentiu-se a acção destruidora dos lenheiros 
acabasse a vegetação que cobria o morro e fixava as areias. Depois, 
não sabemos com que intuito, ou em virtude de que desleixo, fez-se 
uma espécie de caminho do plano para o cimo do morro que tornou-
se o Sport favorito da garotagem vadia que todas as tardes se 
exercitam naquella subida, preparando o caminho ás areias e 
determinando a futura destruição de parte desta capital (UM 
PERIGO..., 1901, p.1, grifos nossos). 
 

Assim, o articulista solicitou ao poder público uma série de ações efetivas com 

o intuito de impedir o avanço das areias à cidade os quais consistiriam na “prohibição 

rigorosa de transito pelas partes escalvadas do morro”, como também a “fixação das 

areias por meio de plantações de arvores, arbustos ou grammas adequadas” (UM 

PERIGO..., 1901, p.1). O apelo, provavelmente surtiu efeito: um ano mais tarde, o 

mesmo jornal noticiava a ação da Intendência contra a prática de desmatamento do 

local181: 

 
O digno e honrado presidente do governo municipal, o nosso presado 
amigo coronel Joaquim Manuel, tendo a sciencia de que varios 
individuos estavam barbaramente devastando os morros do Morcego 
e da Areia Preta, abrindo roçados e queimando o matto, mandou alli 
os guardas e fiascaes da Intendência, que prohibiram a devastação e 
prenderam um dos indivíduos encontrado em flagrante delicto de 
infracção das posturas muncipaes (DEVASTAÇÃO..., 1902, p.1). 

 

Após esse breve parêntese sobre a falta de uma “consciência preservacionista” 

do natalense, as obras que favoreceriam a integração dos dois bairros – incluindo a sua 

arborização – ou permaneceram em segundo plano ou eram mencionadas de forma 

generalista pelos relatórios de governo, freqüentemente, denominados de “reparos 

diversos em calçamentos da cidade”. Porém, iniciaram-se outras obras, como a 

construção do Prédio da Assembléia Legislativa182, na Junqueira Ayres cuja localização 

se situava no limite entre a Cidade Alta e a Ribeira. Isto demonstra a iniciativa da 

Oligarquia Albuquerque Maranhão em transformar a avenida numa importante via de 

                                                      
181

 Infelizmente não foi possível encontrar, até aqui, a provável lei que estipulou como delito passível de 
prisão a derrubada de árvores no morro de Areia Preta. 
182

 Cf. Mensagem proferida pelo Governador Tavares de Lyra (1907), à Assembléia Legislativa estadual, 
em 14 de julho de 1906. Atualmente, no prédio funciona a sede da Ordem dos Advogados do Brasil – 
OAB – sessão Rio Grande do Norte. 
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circulação e de integração, de acordo com os ideais de modernidade tão almejados 

pelas elites183. Posteriormente, graças ao empréstimo bancário contraído na década de 

1910, o então governador Alberto Maranhão empreendeu diversas obras de 

melhoramento na cidade. No tocante à avenida, o governador mandou construir uma 

balaustrada em ferro com 103 metros de extensão e aquisição de 10 candelabros 

elétricos além do relógio (MARANHÃO, 1911). 184 

 

 

 

 

Entre os anos de 1915 a 1930, percebe-se uma mudança nas linhas de ação do 

governo com relação à gestão dos recursos destinados às obras públicas da cidade. O 

então governador Ferreira Chaves (1915) enfatizou uma grave crise econômica pela 

qual passava o país naquele momento que, aliada a uma grande seca que estava 

ocorrendo na região do semiárido brasileiro, o forçou a dirigir os poucos recursos 

                                                      
183

 Sobre o ideal de modernidade proposto pelas elites do início do século XX, cf. OLIVEIRA, Giovana 
Paiva. De cidade a Cidade. Natal: EDFURN, 2000. 
184

 Na sua última mensagem, como governador, Alberto Maranhão (1913) mencionou ainda a conclusão 
do square Pedro Velho, local onde outrora ficava chantada a cruz que delimitava o fim da Cidade Alta e 
que, após ter sido reformado na década de 1960, recebeu nova denominação a qual sustenta até hoje: 
Praça das Mães. 

Figura 22 – Avenida Junqueira Ayres, provavelmente na primeira 
década do século XX.  Percebe-se, no canto inferior esquerdo, o 
calçamento em pedra e as linhas de bonde que ligavam a Ribeira à 
Cidade Alta, além da falta de uma arborização que propiciasse 
sombra aos transeuntes e que tanto reclamavam os governantes. 
Fonte: Natal de ontem e de hoje. 
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existentes para o combate aos efeitos da falta de chuva no interior do estado. A 

principal obra daquele período foi, sem dúvida, a construção da Estrada de rodagem 

do Seridó185. Esse momento também foi marcado pela gradual diminuição das obras 

de melhoramentos e aformoseamentos, uma vez que, de acordo com o governador 

Antônio José de Mello e Souza (1920, p.37), os recursos não foram “sufficientes, desde 

que havia reparos inadiáveis a executar, não para melhoramentos ou 

embellazementos, mas para conservação a fim de evitar maior dispendio proximo”. A 

ascensão do algodão como principal produto de exportação do estado e a 

conseqüente reorientação do eixo político norte-riograndense – quando o governo 

que até então se encontrava nas mãos da Oligarquia Albuquerque Maranhão, passa 

para a Oligarquia seridoense dos Bezerra de Medeiros – igualmente influenciou no 

direcionamento dos recursos públicos, cada vez mais voltados para o interior do 

estado. 186 

A retomada de obras de maior vulto na Avenida Junqueira Ayres se deu 

durante os governos de José Augusto de Medeiros e Juvenal Lamartine de Faria, 

principalmente tendo à frente o intendente municipal Omar O’Grady (1924 – 1930) –

cuja gestão foi tida como um exemplo a ser seguido: “não é exaggerado dizer que, no 

período de mais de quattro annos da actual administração municipal, Natal passou por 

uma verdadeira transformação” (A REPÚBLICA, 1929, p.2 apud DANTAS, 1998, p.87)187. 

Sua formação como engenheiro pelo Illinois Institute of Tecnology, em 1917, 

permitiram ao intendente agir, com conhecimento técnico, em diversos pontos da 

cidade (DANTAS, 1998). Assim, considerou-se o calçamento de diversas ruas e avenidas 

de Natal – incluindo a Avenida Junqueira Ayres –, ponto importante na administração 

O´Grady, uma vez que, 

                                                      
185

 A título de exemplificação, em 1919, os custos relativos à execução de obras públicas, para todo o Rio 
Grande do Norte, demandaram a quantia de 1.465.060$228; enquanto que o dispêndio para construção 
das estradas foi de 1.114.060$455 (CHAVES, 1919).  
186

 Sobre essa questão, cf., entre outros, ARAÚJO, Marta Maria. José Augusto de Medeiros: político e 
educador militante. EDFURN, Natal, 1998. 
187

 Para maiores detalhes sobre a vida de Omar O´Grady e as suas realizaçõesna cidade, ver DANTAS, 
George Alexandre Ferrreira, Natal, “Caes da Europa”: o Plano geral de Sistematização no contexto de 
modernização da cidade (1929 – 1930). 142f. 1998. Trabalho Final de Graduação (Graduação em 
Arquitetura e Urbanismo) – Departamento de Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte, Natal, 1998. 
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Alem de estabelecer as condições de trafego e de superfícies de 
rolamento compativeis com o desenvolvimento cada vez maior da 
autoviação, intensificado hoje como transporte collectivo por meio 
dos auto-omnibus, devemos considerar que um bom calçamento 
transforma por completo o aspecto da rua, dando-lhe uma feição 
alegre (O´GRADY, 1929, p.1). 

 

 

 

 

Essa transformação completa da paisagem da rua, de acordo com o intendente, 

se daria pela eliminação dos traços ditos “naturais” ainda existentes por meio da 

execução dos seguintes serviços: “o assentamento dos meios-fios [corrigiriam] os 

pequenos erros de alinhamento, acertando definitivamente o seu grade [e] resolvendo 

a drenagem das águas pluviaes que resulta também na solução de pequenos 

problemas de saneamento” (O’GRADY, 1929, p.01, grifo do autor). Além disso, 

retomou-se a questão do aformoseamento da cidade, principalmente com a adoção da 

“(...) arborização e illuminação, cujo conjuncto completa a transformação da rua, 

serviços estes que são sempre levados a effeito com a construcção definitiva de um 

bom calçamento” (O’GRADY, 1929, p.01, grifo nosso). Naturalmente, o plantio de 

Figura 23 – Abertura do Congresso do Estado, primeira década de 1900. O 
calçamento, na parte inferior esquerda, ainda não estava completado, 
bem como não havia se plantado árvores no passeio público. 
Fonte: Natal de ontem e de Hoje, s.d. 
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árvores que emolduraria as ruas se daria com um alinhamento sistematizado e de 

acordo com normas de espaçamentos, tal como preconizado por Liberalli, em 1901.188   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para tanto, empenhou-se em capacitar a mão-de-obra utilizada no serviço e a 

técnica empregada se deu tanto pela “alvenaria irregular” – ou grossa – como pelo 

então moderno processo de paralelepípedos com macadame “pixado”189. O resultado 

consistiu num salto de 100.466 metros quadrados de pavimentação existente para 

137.066 metros quadrados, ou seja, um aumento de 36% na área pavimentada da 

cidade (O’GRADY, 1929)190. Isto também acarretou numa ampliação de áreas 

impermeabilizadas na cidade, o que traria diversas conseqüências, posteriormente, 

como aumento da temperatura e de alagamentos em Natal.   

                                                      
188

 Conforme visto no final do item 3.4. 
189

 Sobre os processos de calçamento das cidades, ver o artigo citado na nota n. 172. O termo “pixado” 
faz, provavelmente, referência ao uso de piche como elemento aglutinador da junta de macadame. 
190

 O intendente ainda esclarece que esse total inclui o calçamento do tipo irregular e outros tipos não 
especificados. Se considerarmos apenas a pavimentação com paralelepípedos, o total seria de 26.955 e 
36.660 metros quadrados, respectivamente. 

Figura 24 – Avenida Junqueira Ayres, década de 1930. O calçamento 
definitivo concluído, com o alinhamento da avenida, passeio público e, em 
destaque, os meios coletivos de transporte e as árvores recém plantadas 
que emolduram a avenida. 
Fonte: Natal de ontem e de Hoje 
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Completada a obra de calçamento da Avenida Junqueira Ayres, o antigo 

elevado colonial deu lugar a um passeio público e a um acesso mais rápido entre os 

dois bairros, principalmente com a introdução dos bondes, no início do século XX. Mais 

do que uma via de acesso para pessoas e tráfego, a avenida pôs fim ao íngreme 

elevado de terra, substituído por um calçamento de paralelepípedo. Em outras 

palavras, o homem, com a sua técnica, preponderou mais uma vez sobre o meio 

natural, pois a “história termina quando o prefeito O´Grady venceu o barro, tirou as 

pedras e vestiu a ladeira com o calçamento que resiste ao tempo, água e 

esquecimento” (CASCUDO, 1947, 1999, p.149). Mais do que “vencer” uma ladeira, a 

avenida pôs fim também a uma cidade fragmentada, com a definitiva fusão entre os 

dois bairros, os quais “misturaram-se, confundiram-se, uniformizaram-se”, de tal 

forma que sentenciou Cascudo (1947, 1999, p.235): “Xarias e Canguleiros morreram. 

Ficou o Natalense...”.  

 

5.3 QUANDO O CHARCO SE TRANSFORMOU NUMA PRAÇA 

O processo de integração dos dois bairros revelou também uma preocupação 

em dotar a cidade de um local aprazível de convivência social. Entretanto, até o início 

do século XX, Natal pouco tinha a oferecer para o lazer da sua população. Não é a toa 

que, em 1908, Henrique Castriciano (1908, 1993, p.264, grifos nossos), ao falar sobre a 

comemoração do aniversário do Natal Club, via-se inconformado com a contínua 

apatia da cidade: “Em Natal, porém, é tão grande a falta de sociabilidade, vivemos de 

tal modo affastados uns dos outros que as associações como o ‘Natal Club’ devem 

merecer o carinho de todos, pelo bem que fazem, pela acção civilisadora que 

exercem”191. Nesta fala pode-se perceber a necessidade, segundo Castriciano, em 

romper um isolamento quase proposital das pessoas. Logo, sugere um estreitamento 

do convívio social da população, com ênfase a se atalhar um “viver bisonho”, ou seja, 

evitar a insistente vontade em estar disposta tão somente a passar “a vida entre os 

                                                      
191 

O Natal Club, inaugurado em 1906, consistia na mais importante sociedade recreativa da época. 
Entretanto, nem todos podiam adentrar nas suas dependências ou se tornaram sócios, pois as suas 
rígidas regras impediam a entrada de pessoas consideradas “desqualificadas” – justamente as de menor 
poder aquisitivo. Cf. ARRAIS, Raimundo; ANDRADE, Alenuska; MARINHO, Márcia. O corpo e a alma da 
cidade: Natal entre 1900 e 1930. Natal: EDUFRN, 2008. 
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cochichos da visinhança e a comtemplação nervanica das ruas desertas” 

(CASTRICIANO, 1908, 1993, p.264). 

  

 

 

 

 

 

Para se evitar esta “vida bisonha”, a prática do convívio social deveria ser 

incentivada pela municipalidade justamente por meio da construção de áreas públicas 

destinadas a tal fim, principalmente no momento em que o país começava a adentrar 

no cenário internacional. A afirmativa de Lourenço Baeta Neves (1913, p.50-51) 

demonstra esta visão claramente: 

 
Na vida agitada desse industrialismo que para nós vae chegando, em 
paiz de povo ainda sem o habito hygienico de freqüentar os parques, 
o trabalho dos administradores das cidades deve ser de espalhar por 
ellas o conforto que muito só procuram concentrar nesses pontos, 
entre nós, quasi que ainda exclusivamente destinadas as festas 
publicas. 
 

 Logo, o ideal civilizador que permeava a série de medidas de aformoseamento 

proposto pelas elites natalenses, demandava a existência de uma praça dotada de 

Figura 25 – “Praça” André de Albuquerque, c.1904. A falta de 
equipamentos urbanos expõe uma soturna faceta de descampado e não 
a de um logradouro público, pelo menos de acordo com o padrão 
estético do início do século XX. A conclusão do articulista do Caixeiro não 
poderia ser mais precisa: “as praças são tristes, não tem uma sombra, 
não tem um assento” (A CAPITAL, 1892, p.1). 
Fonte: BOUGARD, 1904. 
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equipamentos urbanos e arborizada, ou seja, um “jardín público, como estructura 

urbana y entidad propia, es decir, como resultado de un proyecto y de una intensión 

previa en consonancia con el diseño de la ciudad” (FADIGAS, 2009, p.35). A sociedade 

natalense desejava, segundo Raimundo Arrais (2009, p.165), um “local de passeio e 

exibição burguesa, em que as pessoas (pelo modo de vestir, caminhar, conversar, se 

portar) atestassem o seu grau de civilização”. Dentre as áreas livres circunscritas no 

espaço intra-urbano da cidade, o local que recebeu a atenção inicial dos governantes 

foi a Praça da República, na Ribeira192. A escolha não poderia ser mais propícia; afinal 

conforme se avançava as obras de melhoramento do porto, mais o bairro se 

desenvolvia e, por isso, “as elites fixaram ali seus símbolos mais caros: o teatro e o 

jardim” (ARRAIS, 2009, p.164).193 

 Entretanto, para transformar a área, dever-se-ia resolver o problema 

relacionado aos mais de 18 mil metros quadrados de extensão de águas paradas e de 

difícil transposição, com freqüência denominada de “charco” ou “pântano”194. Mais do 

que a um apelo estético, questões higienistas se mostravam igualmente importantes, 

pois influenciaram decisivamente as ações públicas, conforme asseverado por 

Raimundo Arrais (2009, p.164): “Foi na construção de jardins nas praças da cidade que 

se deu fortemente essa convergência entre o zelo sanitarista e a busca pelo prazer 

estético”. Por isso, numa das primeiras sugestões de ações de intervenção no local, o 

                                                      
192

 Até fins do século XIX, o local não possuía uma denominação oficial e era comumente chamada de 
“Campina da Ribeira” (CASCUDO, 1947, 1999; SOUZA, 2008). Em 12 de março de 1892, a Assembléia 
Provincial aprovou uma resolução que a denominou de “Praça da República”, pois “foi alli que na noite 
de 15 de Novembro Augusto Maranhão, a frente de um grupo de jovens republicanos ardentes e 
enthusiastas, desfraldou a bandeira redeptosa, seguindo a percorrer as ruas da cidade sorpresa e 
ignorante ainda do grande acontecimento, e apresentando-se no dia seguinte com aquelle colletes 
rouges, que tanto escandalisaram os basbaques” (A CAPITAL III, 1982, p.2). Posteriormente, em 
decorrência da morte de Augusto Severo no episódio do acidente do balão “PAX”, o decreto 
promulgado pelo governador Tavares de Lira em 14 de maio de 1902 mudou o seu nome para Praça 
Augusto Severo (SOUZA, 2008). 
193

 A escolha do local para a construção do teatro não deixou de ser criticada: “o desastre do theatro 
começou desde a escolha do terreno em que está edifficado – deixando tantos lugares adaptados 
proprios, magnificos mesmo para colocação de um predio dessa natureza – para vir-se planta-lo no meio 
do pantano, abaixo do nível da face do solo em que está” (DIA..., 1904, p.1). 
194

 De acordo com Gabriel Lopes Anaya (s.d), a definição de pântano, para fins do séc. XIX e início do XX, 
compreendia desde pequenas poças a grandes extensões de água em solo pouco permeável e que 
reunia sólidos orgânicos em decomposição. Segundo o autor (s.d.), o primeiro estudo mais detalhado 
sobre a questão dos pântanos foi redigida pelo médico Gustavo Xavier da Silva Capanema, intitulado 
“Dos pântanos considerados como causa de moléstia”, tese publicada em 1870. Sem dúvida, a tese do 
dr. Campanema sofreu forte influência do tratado hipocrático “Dos ares, das águas e dos lugares”, 
escrito por volta de 480 a.D. (ANAYA, s.d). 
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engenheiro Amorim do Valle (1863, p.11) alertava: “as águas ali depositadas pelas 

chuvas ficam estagnadas, apodrecem na estação calmosa e podem torna-se um foco 

de infecções e comprometer a saúde publica”.195   

Convém destacar que, no transcorrer do século XIX, o pensamento higienista já 

encontrava defensores em território brasileiro. O trabalho do médico francês José 

Francisco Xavies Singaud, intitulado Du climat et dês Maladies du Brésil de 1844, 

apregoava os principais pressupostos higienistas, entre eles a teoria miasmática196. Por 

isso, os médicos sanitaristas, com base no método empírico, afirmavam que as causas 

de insalubridade consistiam, grosso modo: 

 
a produção de miasmas nos pântanos; a não circulação de ventos 
puros em função da barreira física estabelecida pelas montanhas; a 
impermeabilidade do solo e o conseqüente acúmulo de águas 
pluviais; o sepultamento dentro das igrejas; o despejo de lixo e 
dejetos nas vias públicas e, ainda, a disposição das ruas no tecido 
urbano, em sua grande maioria, estreitas e contrárias ao sentido dos 
ventos dominantes (ABREU, 1997, p.40-41 apud EDUARDO; 
FERREIRA, 2006, p.142). 

 

Cientes dos problemas de ordem sanitária oriundos daquela área, o governo 

pouco fez no transcorrer da segunda metade do século XIX. As únicas ações 

concretizadas se resumiram, inicialmente, a ordens por parte dos presidentes de ali se 

lançarem os lastros das embarcações para servir de fundação para edificações e na 

construção de uma muralha de proteção, conforme visto anteriormente197. Porém, tais 

empreendimentos se revelaram ainda ineficazes, pois os órgãos públicos mantinham 

                                                      
195

 Na realidade, o relato mais antigo que relaciona o local como foco de doenças é a mensagem do 
Presidente Casimiro José de Moraes Sarmento, de 1847: “se fosse dessecado o pântano da campina da 
ribeira, cujas agoas rebalsadas e impregnadas de materias vegetaes putrefactas fornecem exalações 
productivas de febres intermittentes, e de outras muitas enfermidades que se observam n’aquelle bairo 
da cidade” (SARMENTO, 1847, p.12). 
196

 Esta teoria versava que “tudo que estava parado ou estagnado – o ar, a água, os dejetos, o lixo e os 
próprios homens – era fator de doenças; e os vapores emanados dos processos de putrefação da 
matéria animal ou vegetal (os miasmas, os causadores das epidemias” (ANGELA et al, 2008, p.38).Sobre 
a questão da teoria miasmática e a aplicação deste princípio em Natal, ver ROCHA, Raimundo Nonato 
Araújo; ANAYA, Gabriel Lopes. Salubridade para o Espaço Urbano de Natal: natureza, ciência e política 
na transição do século XIX para o século XX, 2009. Sobre as primeiras propostas de higienização da 
cidade a partir de uma série de implementações urbanísticas, ver FERREIRA, Angela et al. Uma Cidade Sã 
e Bela: a trajetória do saneamento de Natal (1850 – 1969), 2008. 
197

 Ver item 5.4. 
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uma contínua preocupação sobre as “febres miasmáticas, que são edêmicas n’esta 

capital por causa de depositos de aguas estagnadas” (ANTUNES, 1883, p.4). 

 

 

 

Essas preocupações não se restringiram somente à Inspetoria de Higiene198. Os 

periódicos locais cobravam medidas urgentes para sanar este problema de ordem 

pública ao mesmo tempo em que demandavam por espaços públicos. Dentre os 

artigos, um em particular – veiculado n’O Nortista – ilustra claramente a associação 

entre higiene e estética e a sua relação com o meio físico da campina da Ribeira: 

 

Em frente à Estação central da estrada de ferro de Natal à Nova Cruz; 
às casas do actual governador do Estado dr. Pedro Velho, e do 
governador eleito dr. Chaves Filho; próxima ao porto do 
desembarque, - e no ponto principal que liga os dous bairros desta 
capital – a Praça da Republica – cercada por outros edifícios 
importantes e pela encosta dos morros que formão uma perspectiva 
agradável, - parece destinada para servir de um centro de recreio, se 
nella se fizessem os necessários serviços de aterro e arborisação, o 
que se impõem como uma necessidade publica urgentíssima (A 
PRAÇA..., 1895, p.2). 

 

                                                      
198

 Com o objetivo de mitigar os problemas decorrentes das epidemias que assolavam a cidade – e o 
estado –, o governador Pedro Velho criou a Inspetoria de Higiene, em 11 de junho de 1892, a partir da 
lei de n. 14. Um ano mais tarde, a lei n.24, de 22 de maio, regulamentou a Inspetoria com a atribuição 
dos deveres do Inspetor de Higiene, entre eles o de “apresentar anualmente ao Governador um 
relatório dos trabalhos desenvolvidos pela Repartição” (RIO..., 1896, p.256-257 apud FERREIRA et al, 
2008, p.55). 

Figura 26 – Cais da cidade do Natal, em 1904 – detalhe da figura 11 (p.105). A 
muralha de proteção tinha como objetivo evitar a invasão das águas do Salgado, 
durante a alta da maré. 
Fonte: BOUGART, 1904. Acervo do IHGRN 
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 No artigo observa-se, primeiro, a importância que a Ribeira passou a ter no 

momento em que as os principais representantes da política potiguar passam a morar 

no bairro – muito provavelmente graças ao desenvolvimento econômico propiciado 

pelas obras no porto – em detrimento ao já consolidado bairro da Cidade Alta, tido até 

então como local de fixação residencial das pessoas com maior poder aquisitivo199. 

Segundo, o articulista associa a praça como um elemento fundamental para ligação 

dos dois bairros e, principalmente retoma o uso do elemento natural como um 

pitoresco atrativo, tal qual visto na proposição de Antonio Francisco Pereira de 

Carvalho, em 1853. Outro exemplo, desta vez em 1892 e com uma forte dose irônica, 

ressaltava quem eram os únicos a usufruírem das belezas naturais do local e a 

necessidade de uma intervenção imediata: 

 
A Praça da Republica como esta tem a beleza natural primitiva de 
todas as planícies ornadas de vegetação e rodeadas de 
eminencencias pittorescas; mas o trabalho humano e a arte podem 
transformar aquelle pateo de fazenda onde se resfestellam os suínos 
e pastam numa placidez paradisíaca as bucólicas famílias de 
jumentos, num logradouro publico de primeira ordem (A CAPITAL III, 
1892, p.2, grifos do autor). 

 
 Mesmo cientes do potencial da campina como local de recreio da sociedade 

potiguar – das elites, diga-se de passagem – nada se havia feito, principalmente em 

relação aos problemas de ordem sanitárias do local: 

 
No entanto, peza-nos dizei-o: a Praça da Republica é actualmente um 
charco, um pântano, um receptaculo de aguas putridas que alli vão 
ter de differentes pontos da cidade, sem um escoadouro – a não ser 
uma mal aberta levada, que deixou montões de terra nas ruas, 
difficultando mesmo o transito publico (A PRAÇA..., 1895, p.2).200 
 

 As ações reclamadas por parte do jornal se orientam numa perspectiva 

empírica. Ou seja, a solução, para o articulista do Nortista, consistiria no soterramento 

                                                      
199

 O artigo também lembra que os deputados, que não possuem residência na cidade, se hospedavam 
no Hotel Viterbino, situado justamente nessa praça. 
200

 E este problema piorava durante o período chuvoso, como bem lembrou o Diário do Natal: “No rigor 
das aguas aquillo torna-se intrazitavel e ainda esse anno foi preciso fazer-se uma valla de esgotto para 
dar sahida ás aguas avolumadas e ameaçando invadir a casa dos próprios governadores actual em 
exercicio e eleito para o futuro quatriênio” (ATERRO, 1895, p.2). 



5 .  O  f i m  d o s  X a r i a s ,  d o s  C a n g u l e i r o s  e  d o  P â n t a n o  | 156 

 

e aplainamento do local, sem nenhuma preocupação de ordem preservacionista ou 

com as conseqüências de uma intervenção de grande monta no local: 

 
Aterre-se aquelle pântano, que é também prejudicial a salubridade 
publica; faça-se alli, se não os grandes embellesamentos a que se 
presta a Praça da Republica, - ao menos torne-se aquelle largo o 
vasto terreno capaz de tranzitar-se, - arborisado, onde à fresca 
sombra de palmeiras e outros naturaes do Brazil, possão alli os 
estrangeiros e nacionaes encontrar abrigo aos ardores do sol, nesse 
tranzito fatigante entre a Ribeira e a cidade alta (A PRAÇA..., 1895, 
p.2). 
 

Em outras palavras, como já se havia dito em outro artigo, 

 
(...) faça-se alli qualquer couza, mas faça-se logo. O que está não 
abona a nossa civilisação; quem quer que chegue a esta cidade ha de 
estranhar a nossa falta de gosto, conservando desaproveitado 
alagoado de chuva e da maré, servindo de pasto de animaes (contra 
as posturas da Intendencia) e escripturado por varias companhias 
lyricas de cururus e caçotes um dos mais bellos trechos da cidade (A 
CAPITAL III, 1892, p.2, grifos nossos). 

 

E ciente da incapacidade por parte da Intendência de realizar quaisquer obras 

na campina – seja por questões técnicas ou financeiras –, o Nortista (1895), então 

sugere a entrega desse serviço a Great Western. A justificativa apontada foi que além 

de possuir uma estação na praça, teria que solver o problema da “cordilheira de 

morros que obstruem o próprio leito da estrada em caminho de Pitymbú”, no qual o 

material de lá retirado serviria como aterro do local. Porém, essa solução, delineada 

por uma visão empírica e do senso comum, não se restringia somente na eliminação 

do charco com o lançamento de areia e de entulho. Um ano mais tarde, o governador, 

e médico, Pedro Velho de Albuquerque Maranhão (1896, p.25) esclareceu que a 

verdadeira origem do problema se relacionava ao desnivelamento da área – mais baixo 

em comparação à barra do rio – e à um deficiente sistema de drenagem para 

escoamento das águas estacionadas que “os ardores solares convertem n’um fóco de 

infecção”.  

Aparentemente, este sistema de escoamento já existia anteriormente e 

provável fruto das medidas de contenção do avanço das águas, realizadas a partir de 

1860. Infere-se, pois, mediante o relatório do Inspetor de Higiene interino, Segundo 

Wanderley, que, dentre os quatros melhoramentos considerados urgentes e 
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indispensáveis à cidade, encontrava-se o aumento da capacidade do aqueduto que 

desviaria as águas paradas em direção ao rio Potengi. E o dito inspetor esclarece que 

“essas águas não encontrando prompto e rapido escoamento tornão, por sua 

estagnação, um pantano que se torna tanto mais nocivo logo que se misturarem com o 

salgado, dando assim lugar ao desenvolvimento da malaria a quem todos os annos 

pagamos uma dolorosa contribuição, um funesto tributo” (WANDERLEY, 1896, p.2-3).  

A forma paliativa das ações por parte dos órgãos públicos reflete a falta de um 

profissional com conhecimento técnico e plenamente capacitado para resolver esse 

sério problema sanitário da cidade. E para agravar mais a situação, percebe-se a falta 

de esclarecimento de grande parte da população natalense. Uma solução empregada 

para evitar a alimentação do charco pelas águas de chuva que escoavam pelos morros 

adjacentes consistiu na escavação de valas comuns nas ruas – despossuídas de 

calçamentos – “uma que dava para a rua Silva Jardim a outra que vinha sahir 

encostada as obras do theatro” (PANTANO, 1901, p.1)201. Contudo,  

 
Como aqui nesta terra não se costuma respeitar o governo municipal 
e ninguém se importa em prejudicar os outros, vários proprietários 
do pé do morro, trataram de entupir as vallas, sem darem satisfacção 
a pessoa alguma. 
A consequencia que é as águas não poderem escoar e ficaram 
estagnadas, ao nascente da Ribeira, tornando inhabitaveis o largo do 
Bom Jesus, as ruas de S. Amaro e da Campina (PANTANO, 1901, p.1). 
 

Somente a partir de 1900, o governo de fato inicia um plano sistematizado para 

sanar o problema da Praça da República. O governador Alberto Maranhão (1900), 

reconhecendo que a única maneira de embelezar – e ao mesmo tempo eliminar o seu 

aspecto insalubre – consistiria na drenagem e na elevação do nível da praça. Por isso, 

requisitou ao Congresso Legislativo uma verba de dez contos de réis a serem entregues 

à Intendência Municipal que levaria adiante tal serviço. Os relatos sobre o andamento 

                                                      
201

 E mesmo quando se calçava a ladeira, a falta de um sistema inteligente de escoamento das águas de 
chuva só fazia piorar a situação. Como o caso relatado n’O Nortista sobre o problema do antigo 
calçamento da Rua da Cruz: “Alem de todo desbaratado esse calçamento, - entre o escriptorio da fabrica 
de tecidos e a estação da estrada de ferro, - quando chove é inundado pelas águas que descem 
arrastando grande areal que derrama sobre o calçamento, difficultando muito a passagem dos 
tranzeuntes na quadra invernosa” (CALÇAMENTO, 1895, p.1). 
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desta obra são praticamente inexistentes, uma vez que nem as mensagens dos 

governadores nem os jornais locais mencionavam a sua execução.  

Infere-se que o aterro e drenagem da Praça Augusto Severo foi realizado a 

contento durante o primeiro governo de Alberto Maranhão (1900 a 1904). Na sua 

mensagem final e direcionada ao seu sucessor – Tavares de Lyra – o governador 

informou a contratação do arquiteto Herculano Ramos202 – que se encontrava a frente 

da construção e decoração do Teatro Carlos Gomes – para os serviços de drenagem e 

ajardinamento da praça (MARANHÃO, 1904). A contratação se justificava, segundo 

Alberto Maranhão, uma vez que o arquiteto possuía planta e desenhos do jardim a ser 

realizado e complementaria a “bella construcção, commoda e elegante” com uma 

“boa praça pública, formosa e saneada” (MARANHÃO, 1904, p.12). 

De acordo com o contrato estabelecido entre Herculano Ramos e o governo 

estadual, o arquiteto deveria executar o serviço tal qual o projeto por ele apresentado, 

com orçamento geral de quarenta e cinco contos de réis203. Os materiais empregados 

seriam de responsabilidade do contratado, a exceção da pedra e da areia oriunda da 

“dragagem do porto e posta a disposição do empreiteiro no caes da Alfandega pela 

respectiva commissão de melhoramento” (LYRA, 1905, p.5). A mão-de-obra, de acordo 

com o dito contrato, consistira nos migrantes das secas do interior do estado que se 

encontravam na capital e o prazo de execução não poderia exceder um ano, ou seja, 

até o dia 25 de dezembro de 1904 (LYRA, 1905). 

Os recursos que garantiriam a execução da praça tiveram origem no auxílio 

federal destinados a amenizar os efeitos da seca e ajuda aos flagelados. Fato que 

gerou inúmeras acusações de desvio desses recursos, principalmente por parte da 

oposição, como o artigo do Diário do Natal, de janeiro de 1904, por exemplo: 

                                                      
202

 Herculano Ramos se formou na Academia Imperial de Belas Artes em 1875 e complementou seus 
estudos como engenheiro na Europa. A partir de 1876, empreendeu diversas obras arquitetônicas em 
Pernambuco, Rio de Janeiro e Pará. Permaneceu em Natal entre os anos de 1904 a 1914, no qual 
exerceu também o cargo de auxiliar técnico da Comissão de Melhoramentos do Porto do Natal 
(CASCUDO, 1974). Assumiu a reforma do Teatro Carlos Gomes, em 1904, que se encontrava em 
construção desde 1898 e inaugurado em 25 de março de 1904 – o projeto inicial foi de autoria de José 
de Berredo –, “ficando o edifício com todas as accomodações necessárias a um theatro moderno” 
(CASTRICIANO, 1904, p.33). 
203

 Entretanto, Cascudo (1947, 1999) afirmou que os gastos excederam o orçamento inicial, totalizando 
62:446$861. E Jeanne Fonseca Leite Nesi (1997) informa que o custo do sistema de escoamento das 
águas da campina da Ribeira foi de 13:378$618. 
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Para uma couza tão pequena o governador não pode allegar falta de 
recursos para socorrer os miseros famintos, por que si ha tanto 
dinheiro para as ricas obras do theatro e outras, não é uma migalha 
que se desvia para matar a fome desses mizeraveis, que ha de fazer 
falta a esses grandes que vivem engolfados no meio da fartura, sem 
olharem para as desgraças de seus governadores (A NOSSOS..., 1904, 
p.2).204 

  

A justificativa dada pelo governador Tavares de Lyra consistiu na argumentação 

de que o emprego dos recursos federais para o combate das secas na capital e para 

obras de aformoseamento abriria frentes de trabalho para os retirantes que se 

encontravam na capital. E ao ser questionado sobre a utilização do material adquirido 

pela Comissão Central de Socorros que havia alocado naquela área, Tavares de Lyra 

(1905) respondeu com essa mesma lógica205. O governador procurava, assim, 

solucionar, mesmo que temporariamente, o problema de uma massa de desocupados 

que tanto afrontavam a ordem pública, além de garantir os meios – humanos e 

materiais – para eliminar o charco, há tanto tempo solicitado pela população. E 

ressaltava: 

 

Em todo caso, o espaço desoccupado ainda se apresenta como o 
melhor para um jardim, accrescendo que, construindo este, estaria 
conseguindo o aterro da área invadida pelas grandes marés e onde, as 
enxurradas provenientes da quedas das águas, em quadras invernosas, 
se formava um verdadeiro pântano, cuja extincção, como medida de 
hygiene, era, insistentemente, reclamada pela população. (LYRA, 1905, 
p.9). 

 

A essas palavras, num provável esforço de legitimar as ações do governador, 

somou-se o relato do inspetor de higiene que, ademais de aprovar o aterramento, 

reproduzia o ideal da união da estética e da higiene versus o meio natural, obstrutor: 

                                                      
204

 Outra acusação, desta vez mais contundente, afirmava: “Hontem recebemos de Assú o telegrama 
abaixo, que mais uma vez evidencia o estado desesperador a que chegou o sertão do Estado, nesta 
desgraça da emergencia. Uma vez que o governo federal não dá um só passo em favor dos nossos 
patrícios famintos, deve o dr. Alberto Maranhão, governador do Estado, mandar suspender essas obras 
publicas, essa obra Colossal do theatro CARLOS GOMES, e com esses dinheiros mandar alguns socorros 
para o interior do Estado, onde o povo morre aos bandos” (PELLOS..., 1904, p.2). 
205

 E rogava que “esta obra attestará, em todo tempo, que alguma cousa ficou dessa quadra de miserias 
que tanto nos abateu” (LYRA, 1905, p.9). 
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Considero esta providencia de grande proveito e de consequencias 
muito lisongeiras, qualquer que seja o ponto de vista que a nossa 
critica procure attingir; porque, além de extinguir um foco 
pestilencial, proporciona um lugar de recreio e distrações que tanto 
recente a nossa capital e traz o aformoseamento da mesma praça em 
cuja area se acha collocado o theatro, aliando deste modo as 
conveniencias sanitárias aos interesses sociaes e ás vantagens da bôa 
esthetica (RELATORIO..., 1904, p.5, grifos nossos).  
 

 O serviço de ajardinamento concluiu-se antes do término do prazo previsto em 

contrato e a praça foi inaugurada em 15 de novembro de 1902 (CASCUDO, 1947, 1999, 

p.154). Ate o presente momento, não foi possível ter acesso ao projeto original; 

somente a partir dos estudos elaborados pelos professores Paulo José Lisboa Nobre, 

Marizo Pereira e Isaias Ribeiro, pode-se inferir o resultado de acordo com os relatos de 

cronistas e dos cartões postais e das fotografias tiradas no local. Uma breve descrição 

encontra-se no artigo publicado n’A Republica, dois anos após a sua inauguração: 

 
O jardim em frente ao Theatro lembra de perto o Baptista Campos, 
do Pará, sem a grandeza e o vigor tropical do belissimo logradouro 
belenense. 
Sem gradil, indica o estado de civilização do povo natalense; mas com 
as suas avenidas desprovidas de macadame ou cemento. Além dessa 
falha, é para notar a abundancia de catdés plantados, como em 
frente das igreginhas da aldeia em dia festivo. Alli o bom gosto a 
palmeira imperial para condizer com a araucária, de fronde coniça e 
manosa, que se apresenta exuberante. (A CIDADE...,1906, p.1). 

 

Segundo Cascudo (1947, 1999; 1974, p.119) a tarefa empreendida por 

Herculano Ramos compara-se à realizada por Maurício de Nassau, uma vez que 

transplantou diversas árvores adultas e transformou o charco numa praça “com 

árvores esplêndidas, com repuxos, bancos, cabana rústica, pontes e um sapo de 

cimento que fazia meus assombros meninos”206. Convém destacar que muitas destas 

árvores foram doadas por dignitários da sociedade natalense, como, por exemplo, as 

colaborações do Capitão Manuel Joaquim do Amorim Garcia e do Coronel Avelino 

Freire que ofereceram, respectivamente, três oitizeiros e duas palmeiras imperiais 

(NESI, 1997).  Em seguida, calçou todo o contorno com pedra, ao custo de 18:265$940 

(CASCUDO, 1947, 1999).  

                                                      
206

 O historiador (1974) narra um episódio sobre uma aposta feita à Herculano Ramos que envolveu o 
transplante de um trapezeiro que não sobreviveria ao processo. O arquiteto venceu a aposta. 
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Um relato mais detalhado encontra-se na publicação das memórias de Lauro 

Pinto, intitulado “Natal que eu vi” que narra a sua vida na cidade entre as décadas de 

1920 a 1970. As reminiscências de Lauro Pinto o levam a descrever a praça como “o 

mais belo e encantador jardim da Cidade, uma verdadeira obra prima de arte e bom 

gosto” (PINTO, 1971, p.27). E tece, em sua narrativa, o seu olhar saudosista: 

Era um grande éden que tomava toda a Praça Augusto Severo em 
forma circular, muitas árvores, canteiros floridos e bem tratados. O 
jardim era cortado de alamêdas com o piso de pedrinhas, vários 
canais e pontes que a maré cheia causava deslumbramento. No meio 
dos canais algumas ilhotas com sapos artificiais. (...). Possuía o jardim 
um grande e elo coreto de madeira, montado com base de alvenaria 
(...). Havia mais outra grandiosidade: uma fonte ornamental de 
bronze, constante de uma bacia tendo no centro, em plano elevado, 
um índio estrangulando uma jibóia que jorrava água pela boca 
(PINTO, 1971, p.27).  
 
 

 

 

 

Figura 27 – Reconstituição da Praça Augusto Severo, elaborado a partir de 
descrições e de fotografias da década de 1910, por Paulo Nobre, Marizo 
Pereira e Isaías Ribeiro, com a disposição da estátua homônima (a.) e da 
fonte do índio com a jibóia (b.) e do coreto de madeira (c.). A aparente 
assimetria da disposição das árvores buscava sugerir uma paisagem 
pitoresca, porém artificial, conforme visto no capítulo 3. 
Fonte: NOBRE; PEREIRA; RIBEIRO, 2008. Nota: Editado pelo autor. 
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Figura 28 – Praça Augusto Severo, c.1910. A construção do canal, em pedra, 
que atravessa a praça pode ter sido uma forma de evitar novos 
alagamentos na área – mais baixa que o nível da preamar. O local, 
anteriormente denominado pejorativamente de “pântano”, se transformou 
numa praça ajardinada e adequada aos desejos das elites de um logradouro 
público, graças à intervenção humana e ao desenvolvimento econômico 
propiciado pelo porto da cidade. 
Fonte: MIRANDA, 1979. 

Figura 29 – Coreto da Praça Augusto Severo, onde se realizava as retretas 
promovidas pela banda musical do Batalhão de Segurança, c.1910. O meio 
natural se tornaria apenas um elemento decorativo ao recreio da 
sociedade natalense. 
Fonte: MIRANDA, 1979. 
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Porém, o deleite do natalense pelo jardim deu lugar a sua aparente antipatia às 

árvores. Passados pouco mais de 40 anos, o local foi se transformando num “grosseiro 

arremedo” (PINTO, 1970, p.27). Cascudo lamentava o descuido e a destruição da 

praça: “Herculano Ramos construiu o parque tropical Augusto Severo, tão pelado 

atualmente *1944+ como um ovo”. E sobre as árvores que o arquiteto transplantou, 

“resistiram e viveram anos até que o machado as vitimou” (CASCUDO, 1974, p.120). E 

foi enfático no destino dado à praça: “Esse parque, maravilhoso de justiça urbanística, 

foi sendo pouco a pouco guerreado e acabou no que está [1946], praça banal entre 

praças banalíssimas. (...). Mutilado e sem função é um lugar por onde se passa e nada 

sugere parar e descansar” (CASCUDO, 1947, 1999, p.154). E, sua dilapidação ainda se 

agravaria mais com a construção da antiga rodoviária, em 1963. 207 

                                                      
207

 Como esse momento ultrapassa o recorte temporal deste trabalho, optou-se por não tecer maiores 
considerações a respeito. Para um melhor entendimento, ver os trabalhos apresentados, em 2008, por 
Paulo José Lisboa Nobre, Marizo Vitor Pereira e Isaías Silva Ribeiro, intitulados “Um Jardim Esquecido na 
Ribeira do Natal” e “Aurora, Crepúsculo, Ocaso: a trajetória de um jardim histórico em Natal/RN”. 

Figura 30 – Praça Augusto Severo, década de 1920. A praça traduzia os 
valores de um “jardim eclético, entendido como aquele que ‘tem como 
característica básica o tratamento do espaço livre dentro de uma visão 
romântica e idílica [...] incorporando no seu ideário toda uma concepção 
pitoresca de mundo, típica da sociedade européia do século XIX’” 
(MACEDO, 1999, p.17 apud NOBRE; PEREIRA; RIBEIRO, 2008, p.11). 
Fonte: Natal de Ontem e de Hoje. 
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O conhecimento técnico-científico determinou diversas mudanças na relação 

entre o homem e o meio físico. Apesar da manutenção, e até mesmo do 

estreitamento, dos laços de dependência o homem sempre buscou uma forma de 

dissociar-se da natureza. O seu próprio conceito de “natureza” se constitui num 

distanciamento ao se contrapor ao termo “cultura”. E o momento de maior ruptura – e 

no qual o homem passa a dominar os meios necessários para transpor os limites 

naturais – se deu durante a Idade Contemporânea, com a depuração da Ciência como 

viés explicativo do mundo: 

 
Desde finales del siglo XVIII se ha aprehendido mucho en el estudio 
de la naturaleza basado en la teoría evolucionista, la genética y la 
ecología, pero no es un accidente el que la teoría ecológica (…) tenga 
tras de sí la larga preocupación occidental por interpretar la 
naturaleza  de los medios terrenales tratando de ver estos como 
“todos”, como manifestaciones del orden (GLACKEN, 1996, p.649).    
  

Se, antes, o teocentrismo medieval fornecia as bases elucidativas da realidade 

física do mundo, o método empiricista cartesiano permitiu o conhecimento necessário 

para controlar ou submeter grande parte das forças naturais. E o homem foi além. A 

Segunda Revolução Industrial, no século XIX, potencializou as formas de transformação 

do meio natural em recurso e, posteriormente, em matéria-prima, o que acarretou na 

aceleração da degradação ambiental. Concomitantemente, outra revolução acontecia: 

a urbana. 

We are hardly aware of the visible impact we have had on the earth, 
and we remain largely ignorant of what may have been lost with time´s 
passing. The work of environmental history is to recover, in a sense, 
what has been lost, and to make it dear to our historical consciousness. 

Shawn Willian Miller, 2007 
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Na cidade – marco da engenhosidade humana ou, o “artifício humano por 

excelência” (VALADARES, 2009, p.73)208 –, percebe-se o domínio do conhecimento e a 

aplicação de tecnologias possibilitaram a remodelação do meio ambiente em meio 

construído. E quando e onde se “puede recurrir a toda clase de técnicas y a todas las 

ciencias, aquellas que captan y utilizan las energías masivas (...). La destrucción de la 

naturaleza tiene ese anverso y esa contrapartida: la producción de espacio” 

(LEFEBVRE, 1976, p.122). Assim, a expansão de uma cidade não se encontra limitada 

pelo meio, mas pela capacidade técnica de intervenção e de transformação, 

motivados, principalmente, por questões de ordem econômica. E na medida em que se 

constrói uma cidade se destrói o espaço natural ainda existente: e o que restasse da 

flora e da fauna se tornaria – após serem coligidos, alinhados e moldados – nos jardins, 

nos passeios públicos e nos zoológicos para o usufruto desta “nova sociedade”. E isso 

se tornaria a matriz comparativa do que se convencionou denominar de “civilização”.  

Tal matriz se tornou um espelho para países ocidentais não-europeus, cujas 

elites políticas e intelectuais ansiavam transformar suas cidades ainda marcadamente 

coloniais com uma política intervencionista, no sentido de reestruturar suas urbes com 

desejos de buscar sua inserção no contexto capitalista mundial. No Brasil, a 

necessidade da aproximação do que se entendia por moderno fez com que as elites da 

ex-colônia portuguesa encetassem ações de modernização, com marco inicial nas 

reformas de Pereira Passos para o Rio de Janeiro, em 1904 – e se tornou o exemplo a 

ser seguido pelos governos estaduais. Dentre os pontos empreendidos na Capital 

Federal e que norteou os procedimentos de ação nas demais cidades brasileiras, pode-

se destacar a 

 
(...) redefinição do espaço portuário [que] implicou na redefinição da 
totalidade urbana. Com efeito, a construção do porto foi o eixo, a 
base de uma ampla operação de renovação urbana previamente 
concebida, que, incidindo fundamentalmente na sua área central, 
promoveu uma completa reordenação da urbis (LAMARÃO, 2006, 
p.13). 
 

                                                      
208

 Maurício de Brito Cunha Valadares (2009) se apropria da idéia de Lévi-Strauss – a cidade como a 
“invenção humana por excelência” – para empregar o termo “artifício” em contraposição ao que ele 
considera como “natural”, ou seja, o que não sofreu nenhum tipo de modificação humana.   
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A ascensão dos engenheiros politécnicos como um grupo sócio-político 

influente e que encamparam ações propositivas de intervenção nas cidades, com o 

apoio dos médicos sanitaristas. Seus ideais permeavam princípios positivistas e se 

utilizaram do conhecimento técnico trazido, sobretudo, pelos engenheiros ferroviários 

ingleses, a serviço no Brasil desde meados do século XIX. Posteriormente, esse mesmo 

conhecimento foi sistematizado graças ao surgimento das Escolas Politécnicas do Rio 

de Janeiro e de São Paulo e sua difusão se deu a partir da criação de agremiações de 

classe, como o Clube de Engenharia. A publicação de periódicos especializados permite 

vislumbrar a dimensão do alcance do conhecimento técnico no país, como era posto 

em prática e os intercâmbios de ideias e tecnologias que estavam circulando no 

mundo. Ademais, esses profissionais tecnicamente qualificados, no momento em que 

se debruçaram sobre a realidade, perceberam o meio natural diferente do que se 

representava e pensava até então. De paisagem romantizada, a natureza se tornava o 

meio natural, um bem e um recurso a ser utilizado, pela ciência, em nome do 

progresso ou podia se mostrar como um obstáculo a se vencer. 209 

 As elites político-econômicas norte-riograndenses igualmente almejavam 

inserir Natal no novo contexto mundial e, para tanto, fomentaram ações concretas e 

sistematizadas para a modernização da cidade. Contudo, as dificuldades econômicas 

decorrente de vários fatores, e com o agravo do isolamento físico causado por 

elementos naturais que circundavam a cidade, impediam a concretude desse intento. 

Vencer tais vicissitudes significaria, para as elites, mais do que pôr fim a este 

insulamento: denotava também a integração da capital potiguar com as demais 

cidades do Brasil e do mundo. 

 Assim, a orientação de recursos financeiros, humanos e, posteriormente, 

técnicos para o bairro da Ribeira atendia aos propósitos de integração ao cenário 

comercial mundial, principalmente com relação a sua proximidade com o mar e na 

existência de um ancoradouro natural e protegido do estuário do Potengi e às portas 

                                                      
209

 Aqui se faz necessário abrir um breve parênteses. Mesmo que a Ciência propagandeada por estes 
“novos” atores se demonstrasse “objetiva”, esta poderia possuir um aparato ideológico que fatalmente 
incidiria na linha de raciocínio e nas soluções empregadas aos problemas enfrentados por este corpo 
técnico. Logo, verifica-se que, o Positivismo se tornou a bandeira sob a qual os engenheiros e médicos 
desfraldaram na sua luta – não importasse os meios – em nome do Progresso. Mais do que 
“Missionários”, eles se transformaram em “Cruzados”. 
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do bairro. Por isso, o ensejo e o início da construção do porto se deram antes mesmo 

da criação das estradas de ferro de penetração do Rio Grande do Norte – a Estrada de 

Ferro Central e a Estrada de Mossoró a Souza, cuja implantação se deu a partir de 1904 

e 1912, respectivamente (RODRIGUES, 2003; MEDEIROS, 2007). Isto se deveu a dois 

fatores: primeiro, a falta endêmica de recursos para um empreendimento oneroso, 

como as ferrovias, e, segundo, a existência de uma rede já consolidada de transporte 

marítimo que tanto atendia ao Brasil como, entre os séculos XIX e XX, se constituía no 

meio de circulação mais empregado globalmente.  

Portanto, o porto se tornou o ponto chave para o estopim de melhorias e de 

embelezamentos que a capital potiguar assistiu nas décadas seguintes, uma vez que 

uma série de medidas intervencionistas se espraiava em diversas direções, criando um 

conjunto de ações imbricadas com os pensamentos higienistas, as novas práticas de 

sociabilidade e ordem estética. Neste sentido, apontou-se o meio físico-geográfico 

como um obstáculo que atravancava esse projeto e as elites intelectuais e políticas 

natalenses – com respaldo da edilidade pública – elencaram três problemas que 

demandariam o dispêndio de recursos pecuniários, materiais e humanos para sua 

solução: a abertura e melhoramento do porto, o aterro do alagado da Ribeira e a 

ligação definitiva entre esse bairro e a Cidade Alta. Contudo, apesar da adoção de 

técnicas e emprego de tecnologias, esse processo teve diversos percalços que 

externaram as dificuldades e os avanços na relação entre o citadino e o meio 

ambiente. E quando tal relação se tornou um “embate”, a técnica, proveniente da 

cultura material, demonstrou ter um papel determinante, principalmente por 

determinar os momentos de domínio humano sobre o espaço natural.  

A comissão a frente dos serviços de melhoramento do porto do Natal 

empreenderam uma verdadeira “cruzada” contra as forças naturais para levar adiante 

a dragagem da barra do Potengi. Os relatórios técnicos e\ou ministeriais quase sempre 

expunham as dificuldades que exigiam uma constante atenção dos engenheiros para 

que a fúria das marés não destruísse os seus labores. E os jornais traduziam, mesmo de 

forma leiga, esse embate dos profissionais e que não se furtavam em opinar e sugerir, 

de forma errônea e ingênua, as melhores soluções. Além disso, verificou-se uma 

desigual luta entre o homem e a natureza. Num primeiro momento, a falta de 
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profissionais capacitados, de investimentos e de técnicas eficazes permitiu que os 

elementos prevalecessem – principalmente entre os anos de 1860 a 1890.  

Porém, na medida em que se constitui um corpo técnico qualificado, na 

dotação de recursos e no emprego de tecnologias adequadas, paulatinamente, o 

homem conseguiu submeter as forças naturais e permitiu que o “projeto” de 

modernização seguisse adiante, configurando, assim, um segundo momento de 

intervenção – 1890 a 1932. Convém lembrar que essa aparente submissão é 

temporária, uma vez que a “vitória” nunca foi definitiva: as dragagens nunca poderiam 

ser interrompidas e a Pedra da Baixinha – mesmo após inúmeras tentativas da sua 

destruição via explosivos – continua a ser um problema bastante atual. 210 

Se por um lado, a natureza era vilificada pelos engenheiros, por outro, ela 

também podia ser vista com um aliado, principalmente ao se empregar os recursos 

naturais para conter as forças da natureza. Para combater o assoreamento do canal, 

usou-se, por exemplo, o plantio de espécimes vegetais próprios para as dunas com a 

intenção de fixar as areias que eram carregadas pelos ventos.  

Por conseguinte, as obras e os serviços de aformoseamentos e de 

melhoramentos se espraiavam a partir do porto, a porta de entrada de Natal, como 

vértice e se direcionaram, conforme visto, na ligação entre os dois bairros da cidade e 

no aterramento da Campina da Ribeira. Aliás, verifica-se que, na verdade, houve mais 

aterramentos no período, sendo que os registros existentes sugerem outras duas 

intervenções do mesmo tipo: uma realizada para a construção da estação de cabeça-

de-linha da Great Western, ao lado da Praça Augusto Severo (MEDEIROS, 2007) e outra 

que soçobrou uma área alagada que se situava no limite da área urbana da cidade 

como parte dos serviços de melhoramento do porto. Inclusive, tais intervenções 

atenderam – além da questão sanitária, logicamente – a possibilidade de expansão 

urbana da cidade para essas localidades.211  

                                                      
210

 Passados mais de cem anos das primeiras intervenções na Baixinha, navios ainda continuam a ter 
problemas no local. Como, por exemplo, o La Belle que, ironicamente, se encontrava, em maio de 2010, 
realizando o serviço de dragagem da foz do Potengi, encalhou em agosto do dito ano.  Até então, houve 
três tentativas fracassadas de se libertar das rochas e, dado os insucessos, o navio acabou por se 
transformar em atração turística local (EMBARCAÇÃO..., 2010; REEM..., 2010). 
211

 O emprego de áreas aterradas para expansão urbana era uma prática comum nas cidades brasileiras 
entre os séculos XIX e XX. Sobre essa questão ver ARRAIS, Raimundo. O Pântano e o Riacho: a formação 
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De qualquer forma, percebe-se que as ações empreendidas, além da 

transformação física da cidade, acarretaram também na transfiguração da natureza em 

um dado quantificável. Ou seja, ela foi esquadrinhada, reduzida a escala projetual para 

ser analisada a fim de ser, posteriormente, explorada e gerida pelo homem ou, quando 

necessário, destruída. E também demonstra duas visões que permeiam este processo: 

na questão do porto, vê-se o “medio que permite que a duras penas sostengamos en 

los espacios urbanos y periurbanos la suficiente diversificad para la vida” e no que se 

refere ao alagado e ao elevado, percebida como a “naturaleza como componente 

destacado del espacio público y colaborador en su transformación en lugar de 

identidad colectiva” (SANTOS Y GANGES; JIMÉNEZ JIMÉNES, 2009, p.9).   

Embora não se configure o escopo desse trabalho, a questão atual – e crônica – 

da degradação ambiental do rio Potengi nem o emblemático “desgosto” do natalense 

pelas árvores, o mesmo pode apontar algumas direções que tornam perceptível 

analisar a atitude daqueles que moram na cidade em relação ao meio natural. A 

introdução de um novo campo disciplinar, a História Ambiental Urbana, permitiu 

lançar novos olhares sobre essa relação. Afinal, os diversos problemas ambientais 

hodiernos que assolam o mundo – com conseqüências políticas, sociais e econômicas – 

não são produtos de ações em curto prazo, mas frutos de uma contínua série de 

intervenções humanas que, em dado momento, ou não tinham consciência futura dos 

atos ou, simplesmente, não se importavam com a sua destruição, uma vez que 

(...) la cuestión ambiental como emergencia problemática de esa 
relación es más bien uno de los efectos de la modernización y de la 
intensificación industrial de las tecnologías de explotación de la 
naturaleza – como escenario productivo – y de la complejización de 
los asentamientos humanos (FERNÁNDEZ, 2003, p.39) 
 

Seja como for, a importância de se relevar o processo dialético entre o meio 

físico e a civilização humana – principalmente no sentido de se entender as ações 

antropizantes dentro da cidade, os obstáculos ou limitações impostas pelo meio e as 

formas de superação destas por meio de novas técnicas e tecnologias – se constituem 

na base da História Ambiental Urbana. Em outras palavras, pode-se conceber essa 

disciplina a partir da definição proposta por Joachim Radkau (1993, p.121): 

                                                                                                                                                            
do espaço público no Recife do século XIX, 2004 – com destaque ao capítulo 5 – e VILLAÇA, Flávio, op. 
cit., 2001. 
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La investigación ecológico-histórica se integra en la investigación a 
largo plazo de las condiciones de vida y reproducción humanas. 
Investiga cómo el ser humano mismo ha influido en estas condiciones 
y cómo reaccionó ante las alteraciones.  En este sentido, se dedica 
con especial atención a las acciones humanas involuntarias, con 
consecuencias a largo plazo, en las que produzcan efectos sinérgicos 
y reacciones en cadena, junto con procesos naturales. 
 

Por fim, ao retornar à questão do delineamento dessas medidas de 

modernização proposto pelas elites potiguares, destaca-se uma passagem do discurso 

feito por Eloy de Souza, um dos seus representantes, em 1909: 

 

A cidade desperta de seu sono três vezes secular e eu sinto bem a 
alegria de ver que a estão vestindo de novo, para a alegria de uma 
vida nova. 
A larga enseada azul do Potengi já recebeu o fecundo batismo da 
nossa marinha de guerra, e o vértice suave de sua curva graciosa uma 
vida de trabalho surge mais alto e mais branca, na moldura verde da 
paisagem. 
O mesmo esforço que tem rasgado avenidas empreda o areal, 
ameniza as ladeiras, saneia as terras alagadas. (...). Por toda a parte a 
visão de agonia do velho Natal... (SOUZA, 1909, 1999, p.45). 

 

 As suas palavras corroboram o que aqui se delineou como um “projeto”, por 

vezes implícito, cujas obras de readequação do porto foram uma das pedras angulares. 

Essas e outras obras desvelam a síntese das diversas intervenções no meio natural 

circunscrito – e adjacente – à cidade, em prol da modernização. 
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